


1

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Výroèní zpráva za rok 2005

Terezín, bøezen 2006



3

OBSAH

1. Úvodní slovo

2. Památník Terezín a jeho služby návštìvníkùm

3. Statistika návštìvnosti

4. Pøehled poøádaných akcí a výstav

5. Vnìjší kontakty a spolupráce

6. Èestný výbor øeditelù Muzea ghetta v Terezínì

7. Výzkumná èinnost

8. Vzdìlávací èinnost

9. Dokumentace a sbírky

10. Hospodáøská èinnost, dary a pøíspìvky

11. Technická a stavební èinnost

12. Výhled na rok 2006



5

ÚVOD

Rok 2005 byl pro Památník Terezín rokem 60. výroèí konce války a tedy i osvobození 

vìzòù nacistických represivních zaøízení. Jak známo, nejvýznamnìjší z tìchto zaøíze-

ní v èeských zemích byla soustøedìna právì v Terezínì a jeho sousedství. Uvedené 

výroèí proto stálo v popøedí pozornosti a ovlivnilo veškeré aktivity Památníku. Na 

vzpomínkové akce pøijelo mnoho oficiálních hostù z domova i ze zahranièí, bývalí 

vìzni, zástupci rùzných organizací a institucí, ale i mnoho individuálních návštìvní-

kù, kteøí svou úèastí chtìli vyjádøit vztah k tragickým událostem minulosti i postoj 

k demokratickým hodnotám a jejich významu v dnešním svìtì.

První z velkých vzpomínkových akcí se uskuteènila u pøíležitosti mezinárodní 

památky obìtí holokaustu Jom ha’šoa, které se uskuteènilo 5. kvìtna v tzv. pùdním 

divadle v bývalých Magdeburských kasárnách. Mezi jeho èestnými hosty byli vrchní 

zemský a vrchní pražský rabín Karol Sidon, pøedstavitelé diplomatického zastoupení 

Státu Izrael, zástupci židovských obcí a øada dalších významných osobností. Pøedsta-

vitelé organizace bývalých vìzòù terezínského ghetta pøeèetli tak jako každoroènì 

dalších sto jmen obìtí z øad terezínských židovských vìzòù.

Hned následujícího dne se konaly vzpomínkové akce k 60. výroèí osvobození Te-

rezína. Tìžištìm slavnostního programu se pak stalo setkání bývalých vìzòù z tere-

zínského ghetta, policejní vìznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a koncentraèní-

ho tábora v Litomìøicích. Hlavní projev pøednesl místopøedseda Senátu Parlamentu 

Èeské republiky Petr Pithart, dále vystoupili zástupci organizací bývalých vìzòù 

uvedených represivních zaøízení. Po ukonèení slavnostního shromáždìní v Kultur-

ním domì v Terezínì byly položeny vìnce na Národním høbitovì a poté následovalo 

slavnostní otevøení dokumentární výstavy „Osvobození míst utrpení a stateènosti“, 

pøibližující prùbìh závìreèného období války a prvních týdnù po osvobození v na-

cistických represivních zaøízeních v Terezínì a Litomìøicích. Její autoøi položili velký 

dùraz na tragické období zápasu s epidemií skvrnitého tyfu a hrdinství zdravotníkù 

z øad osvobozených vìzòù, ale i èeských dobrovolníkù a sovìtské armádní zdravotní 

služby. Program vzpomínkových akcí 6. kvìtna byl ukonèen pøátelským setkáním bý-

valých vìzòù v Magdeburských kasárnách.

Tak jako každoroènì se konala tøetí kvìtnovou nedìli, tentokrát 15. kvìtna, na 

Národním høbitovì Terezínská tryzna, která je ústøední vzpomínkou na obìti války 

a nacistické okupace v Èeské republice. Památník Terezín toto pietní shromáždìní 

organizuje ve spolupráci s Ústøedním výborem Svazu bojovníkù za svobodu. V roce 

2005 se jej zúèastnili zástupci Kanceláøe prezidenta republiky, Senátu Parlamentu 

ÈR, Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, vlády, Ústavního a Nejvyššího soudu ÈR, 

politických stran, spoleèenských organizací, zastupitelských úøadù 27 zemí a mnozí 

další hosté. Hlavní projev pøednesl Pøemysl Sobotka, pøedseda Senátu Parlamentu 
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ÈR, který pøipomenul nutnost hledání pouèení z tragických zkušeností minulosti 

v dnešním svìtì ohrožovaném pokusy o nastolení nových totalit a rozpoutání ideolo-

gicky motivovaného násilí proti celým skupinám obyvatelstva a národùm.

Do Terezína pøijel na symbolickou návštìvu právì v kvìtnových dnech kancléø 

Spolkové republiky Nìmecko Gerhard Schröder. V doprovodu pøedsedy vlády ÈR  

Jiøího Paroubka si 17. kvìtna prohlédl nìkteré objekty a stálé expozice Památníku  

a na závìr položil ve mìstì Terezín kytici u pamìtní desky ministra pøedmnichovské 

èeskoslovenské vlády za Nìmeckou sociální demokracii Ludwiga Czecha, utýraného 

pozdìji v terezínském ghettu.

Zástupci Památníku Terezín se zúèastnili v prvém pololetí roku 2005 také shro-

máždìní v zahranièních památnících, v místech, kde trpìli a umírali vìzni z èeských 

zemích. Pøedevším se jednalo o místa, kde byl Památník Terezín povìøen vybudová-

ním stálých expozic Èeské republiky na jejich památku. Dne 27. 1edna se za úèasti 

hlav státù z mnoha zemí uskuteènilo pietní shromáždìní v Osvìtimi a 29. dubna shro-

máždìní v Ravensbrücku, kde v jeho pøedveèer byla tamní èeská expozice doplnìna 

o nová alba s medailonky nìkterých z vìzeòkyò a vìzòù tamního koncentraèního 

tábora z èeských zemí a s historií vyhlazení obce Lidice.

Na žádost Osvìtimského výboru, sdružení bývalých vìzòù tohoto nejvìtšího na-

cistického koncentraèního a vyhlazovacího tábora, pøipravil Památník Terezín pu-

tovní výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, která má pøedevším mladé generaci 

pøiblížit osudy vìzòù z èeských zemí v nacistických koncentraèních táborech a záro-

veò upozornit na dnešní nebezpeèí pro demokracii, jako jsou projevy antisemitismu, 

nenávisti vùèi cizincùm a menšinám, èi popírání holokaustu. Slavnostní vernisáž této 

výstavy se uskuteènila 29. srpna v Liberci a hlavní projev pøednesl pøedseda Senátu 

Parlamentu ÈR Pøemysl Sobotka. 

Tradièní tryzna za židovské obìti nacistické okupace èeských zemí Kever Avot 

se konala 25. záøí v prostorách Židovského høbitova v Terezínì. Památník Terezín ji 

uspoøádal spoleènì s Federací židovských obcí v ÈR.

Poslední z hlavních vzpomínkových akcí roku 2005 bylo pietní shromáždìní 

k uctìní památky JUDr. Milady Horákové, uspoøádané spoleènì s Konfederací poli-

tických vìzòù dne 22. prosince v Pamìtní síni Malé pevnosti.

Tøebaže již nestály v centru veškerého úsilí pracovníkù Památníku, probíhalo  

i v uplynulém roce odstraòování nìkterých škod zpùsobených katastrofální povodní 

v roce 2002. Pøedevším pracovníci technického oddìlení tìmto èinnostem museli 

vìnovat velkou èást své pracovní kapacity. Nelehkým úkolem bylo i prùbìžné øešení 

s tím spojených otázek ekonomických.

Pokraèovala èinnost výzkumná, která se odrazila jak ve výstupech v podobì  

poblikovaných výsledkù, tak v úèasti na výstavní èinnosti v Památníku i jinde.  

Významným úkolem byla rovnìž pøíprava dvou nových dokumentárních filmù, kte- 

ré mají pøiblížit historii Terezína a represivních zaøízení z doby okupace širší veøej-

nosti. 



7

Pokraèovala akvizièní a odborná èinnost oddìlení dokumentaèního a oddìlení 

sbírkového, jejichž pùsobení je pøiblíženo v jedné z dalších èástí této zprávy.

Významnou souèást pùsobení Památníku Terezín již po øadu let pøedstavuje vzdì-

lávací èinnost. Pøestože se podaøilo zvýšit poèet pracovníkù do ní zapojených, je zá-

jem tak znaèný, že programy pro skupiny mladých lidí jsou zadány již na pùldruhého 

roku dopøedu. Za nejvýznamnìjší z probìhnuvších akcí je možno oznaèit dva tøíden-

ní semináøe uskuteènìné v rámci dalšího vzdìlávání uèitelù na jaøe, jakož i obdobné 

dva semináøe pro uèitele ze Slovenska a ètyødenní pokraèovací semináø pro peda-

gogy „Holokaust ve vyuèování“ za úèasti zahranièních lektorù. V této souvislosti je 

tøeba pøipomenout morální i materiálni podporu, kterou tìmto aktivitám poskytuje 

mezinárodní sdružení Task Force for International Cooperation on Holocaust Edu-

cation, Remembrance and Research, jakož i spolupráci dalších oddìlení Památníku 

(organizaèní a technické) na zabezpeèení uvedených vzdìlávacích programù.

Poslednì zmiòovaná oddìlení hrála rovnìž hlavní úlohu pøi organizaènì technic-

kém zabezpeèování vzpomínkových akcí a výstav. 

Prùbìžnì byla zajišśována také edièní èinnost a soustavná odborná pøíprava prù-

vodcù.

Je mou milou povinností zmínit se v závìru svého úvodního slova, že jsme i nadále 

pociśovali významnou podporu ze strany organizací bývalých vìzòù, partnerských 

institucí doma i v zahranièí. Od mnoha organizací i jednotlivcù jsme dostávali pomoc 

finanèní na urèené projekty. Seznam dárcù naleznete rovnìž v jedné z dalších èástí 

výroèní zprávy. Na prvním místì bych však chtìl podìkovat za soustavnou a všestran-

nou péèi a podporu ze strany Ministerstva kultury ÈR. 

Úspìšné završení loòského roku, splnìní všech nároèných úkolù bylo možné díky 

soustavné kvalitní práci a obìtavosti pracovníkù Památníku Terezín. Chci jim na tom-

to místì srdeènì podìkovat a vyslovit pøání, aby se stejným úsilím a zodpovìdností 

pøistupovali k plnìní svých úkolù i v roce 2006.

     PhDr. Jan Munk, CSc.

 øeditel Památníku Terezín
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTÌVNÍKÙM

 

V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení – pozdìji pøejmenovaný na Památ-

ník Terezín – jako jedineèná instituce, jejímž posláním bylo uchovávat památku obì-

tí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, pøibližovat ji veøejnosti 

prostøednictvím muzejní a osvìtové èinnosti, jakož i peèovat o objekty a areály spo-

jené s utrpením desetitisícù lidí v tragických letech naší novodobé historie. Pùvodní 

zadání, na nìmž se shodly všechny tehdejší politické strany, však bylo velmi záhy, 

po únoru 1948, zcela deformováno. Památka terezínského ghetta byla témìø potla-

èena, nebo alespoò odsunuta na okraj zájmu a zøízení bývalými vìzni požadovaného 

Muzea ghetta znemožnìno. Podobnì byla nedostateèná pozornost vìnována historii 

bývalého koncentraèního tábora v Litomìøicích, o jehož fragmenty mìl Památník Te-

rezín rovnìž peèovat. Naproti tomu Malá pevnost se stala místem akcí jednostrannì 

pøipomínajících úlohu komunistické èásti vìzòù policejní vìznice gestapa. Úloha dal-

ších skupin – vojákù, sokolù, duchovních, svìdkù Jehovových a dalších – však byla 

cílevìdomì zamlèována. Vedle deformování historické pamìti spoleènosti to vedlo 

i k vypìstování nedùvìry a nezájmu vìtšiny obyvatelstva k Památníku Terezín, což 

se drasticky projevilo na poèátku devadesátých let, kdy podíl domácích návštìvníkù 

poklesl až na pouhých 2,5 % z celkového poètu. Teprve postupnì se daøilo získávat 

dùvìru lidí, kteøí se mìli možnost seznámit s novými expozicemi, novì pietnì upra-

venými objekty a areály, ale také s novými aktivitami výzkumnými a vzdìlávacími. 

Hlavní dùraz byl v uplynulých patnácti letech položen na odstranìní mezery, která 

existovala v muzejní prezentaci, osvìtì a vzdìlávání o holokaustu. Zásadnì však byly 

pøepracovány i všechny ostatní expozice, neboś Památník Terezín nadále uchovává 

a pøibližuje domácí i zahranièní veøejnosti památku tøí nacistických represivních 

zaøízení – terezínského ghetta, policejní vìznice gestapa a koncentraèního tábora 

v Litomìøicích. Zvláštní stálá expozice je vìnována internaènímu táboru pro Nìmce 

z let 1945–1948.

Objekty a areály spravované Památníkem Terezín pøedstavují ojedinìlý muzejní 

komplex, který je každoroènì cílem statisícù návštìvníkù. Zahrnuje vynikající ukáz-

ky vrcholného fortifikaèního inženýrství z konce 18. století, které budí zájem èásti 

návštìvníkù. Naprostá vìtšina z nich však pøijíždí proto, aby se seznámila s místy, 

která jsou spojena s utrpením èi smrtí více než dvou set tisíc lidí, zavleèených do 

tìchto míst v letech nacistické okupace z mnoha zemí. Historie represivních zaøízení 

v Terezínì a Litomìøicích je proto prezentována v øadì stálých i pøíležitostných expo-

zic, pøístupna jsou rovnìž pietní a památná místa spojená s touto tragickou kapitolou 

dìjin.

  Dìjiny terezínského ghetta pøipomíná pøedevším kmenová stálá expozice, 

jež se nachází v budovì Muzea ghetta v sousedství mìstské radnice, jakož i øada dal-
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ších navazujících expozic, umístìných v rùzných objektech. Jedná se o expozice v bý-

valých Magdeburských kasárnách, v krematoriu na Židovském høbitovì a v bývalé 

Ústøední márnici ghetta. Pietní místa pøestavuje modlitebna z doby ghetta v Dlouhé 

ulici, Kolumbárium ghetta, památník u Ohøe, kde byl do øeky vysypán popel obìtí 

a zbytek železnièní vleèky. Další, avšak pietnì neupravené památné objekty se pak 

nalézají v mnoha dalších èástech mìsta.

  V areálu Malé pevnosti je možno kromì objektù, jež sloužily policejní vìzni-

ci gestapa, zhlédnout øadu stálých a doèasných expozic. V pøedpolí pevnosti se pak 
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nalézá Národní høbitov, nejvìtší pohøebištì obìtí okupace v Èeské republice a místo 

konání ústøedních vzpomínkových shromáždìní na památku obìtí nacistických re-

presí.

Památník Terezín spravuje rovnìž objekt krematoria koncentraèního tábora v Li-

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

várny, kterou svou otrockou prací vybudovali vìzni tohoto tábora. Podzemní prosto-

ry samotné jsou pro nebezpeèí sesuvu horniny návštìvníkùm nepøístupné, stálou 

výstavu o historii tábora je však možno zhlédnout v Malé pevnosti.

Návštìvníci Památníku Terezín mohou navštívit areály bývalého ghetta a policejní 

vìznice gestapa v Malé pevnosti s odbornými prùvodci. Po pøedchozí objednávce lze 

navštívit i areál krematoria koncentraèního tábora v Litomìøicích.

Pro pøedstavu o zamìøení a poèetnosti stálých expozic Památníku Terezín uvádí-

me jejich celkový pøehled:

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

ghetta

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

høbitovì

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

nici ghetta   

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

ských kasárnách

 Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách

 Výtvarné umìní v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských 

kasárnách

 Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasár-

nách

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

 Výtvarná expozice Památníku Terezín – expozice v Muzeu Malé pevnosti

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

nosti

 Terezín 1780–1939 – expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti

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

IV. dvoøe Malé pevnosti

Návštìvníci mohou navštívit rovnìž øadu doèasných výstav. Badatelé mohou vy-

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

Pracovníci Památníku poskytují odborné konzultace o otázkách rasové a politické 

perzekuce v letech nacistické okupace a informace o osudech vìzòù represivních 

zaøízení v Terezínì a Litomìøicích.
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STATISTIKA NÁVŠTÌVNOSTI

NÁVŠTÌVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2005  

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden 4 683 3 533 1 823 610

Únor  7 762 6 639 4 974  645

Bøezen 20 319 17 950 13 550 1 479

Duben 31 155 25 088 20 841   4 661

Kvìten 34 588 23 651 15 676 7 976

Èerven 29 886 21 761 14 979 6 346

Èervenec 28 290 22 385 10 253  5 692

Srpen 26 457 20 511 8 584 5 532

Záøí 31 245 27 676 19 848 2 348

Øíjen 19 736 15 383 8 877 3 212

Listopad 9 535 7 496  3 858   1 998

Prosinec 4 480  3 811 1 732 656

Rok 2005 248 136 195 884 124 995  41 155

Rok 2004 229 906 187 075 116 874 25 339

Rozdíl +18 230 +8 809 +8 121 +15 816



13

NÁVŠTÌVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2005 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden 3 534 2 554  1 113 495

Únor 5 819 4 809   3 230 575

Bøezen 12 800 10 760  7 406 1 308

Duben 17 491 12 662 9 371  3 545

Kvìten 22 046 12 835 6 829 6 770

Èerven 23 294 16 124 10 578  5 645

Èervenec 23 023 18 286 7 867  4 440

Srpen 20 322 15 439 5 863 4 395

Záøí 19 372 16 576 10 810 1 851

Øíjen 14 018 10 234 5 250 2 758

Listopad 7 245 5 570 2 670   1 635

Prosinec 3 520  2 902 1 229  607

Rok 2005 172 484 128 751 71 216  34 024

Rok 2004 158 368 121 972 66 116 20 234

Rozdíl  +14 116 +6 779 +5 100  +13 790

NÁVŠTÌVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2005 

Mìsíc Návštìvnost
celkem

Cizinci Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden 1 477 844 375  321

Únor 1 727 1 012 486 405

Bøezen 3 520 2 560 1 527 576

Duben 5 016 2 945 1 925   1 475

Kvìten 5 523 3 039 1 193 1 735

Èerven 6 295 4 418  2 744 1 324

Èervenec 5 891 4 992  2 107  839

Srpen 5 588 4 847 1 736 730

Záøí 5 675 4 691 2 481  670

Øíjen 3 492 2 491 962 677

Listopad 2 018 1 739  663 245

Prosinec 1 395  1 089 382 306

Rok 2005 47 617  34 667 16 581  9 303

Rok 2004 48 612 36 056 16 497 6 532

Rozdíl  -995 -1 389  +84  +2 771
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PØEHLED USPOØÁDANÝCH AKCÍ A VÝSTAV.
PROPAGAÈNÌ ORGANIZAÈNÍ

A EDIÈNÍ ÈINNOST

PØEHLED HLAVNÍCH AKCÍ

ORGANIZOVANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2005

 Vzpomínková akce u pøíležitosti svìtového dne památky obìtí holokaustu Jom 

ha’šoa se konala za úèasti vrchního pražského a vrchního zemského rabína Ka-

rola Sidona a dalších hostù 5. kvìtna v bývalých Magdeburských kasárnách.

  Setkání bývalých vìzòù policejní vìznice pražského gestapa v Malé pevnosti, 

terezínského ghetta a koncentraèního tábora v Litomìøicích pøi pøíležitosti 60. 

výroèí osvobození se uskuteènilo 6. kvìtna. Jeho zahájení probìhlo v Kultur-

ním domì v Terezínì, kde hlavní projev pøednesl místopøedseda Senátu Parla-

mentu ÈR Petr Pithart. Vystoupili rovnìž zástupci bývalých vìzòù z uvedených 

represivních zaøízení a shromáždìné pozdravili rovnìž starostové mìst Litomì-

øic a Terezína. V pøedsálí kina Malé pevnosti pak byla otevøena dokumentární 

výstava Osvobození míst utrpení a stateènosti a poté byly položeny vìnce na 

Národním høbitovì. Na závìr celé akce se konalo pøátelské setkání všech úèast-

níkù v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezínì.

  Terezínská tryzna se konala 15. kvìtna na Národním høbitovì za úèasti zástupcù 

Kanceláøe prezidenta republiky, Senátu Parlamentu ÈR a Poslanecké snìmov-

ny Parlamentu ÈR, Ústavního a Nejvyššího soudu ÈR, vlády a zastupitelských 

úøadù mnoha zemí, jakož i øady dalších hostù. Hlavní projev pøednesl Pøemysl 

Sobotka, pøedseda Senátu Parlamentu ÈR.

  17. kvìtna navštívil Památník Terezín nìmecký kancléø Gerhard Schröder v do-

provodu pøedsedy vlády Jiøího Paroubka.

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

25. záøí v prostoru Židovského høbitova.

 Ve dnech 24.–27. listopadu se konal mezinárodní semináø „Holokaust ve vzdì-

lávání“.

 Shromáždìní k uctìní památky JUDr. Milady Horákové se konalo 22. prosince 

v Pamìtní síni Malé pevnosti.

PØEHLED VÝSTAV USPOØÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM V ROCE 2005

 Václav Frolík – výtvarná výstava

 Ludìk Tichý – výtvarná výstava

 „Osvobození míst utrpení a stateènosti. Výstava k 60. výroèí osvobození na-

cistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích“ – dokumentární 

výstava
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 „Lodní lístek do ráje“ – dokumentární a výtvarná výstava

 „Od té doby vìøím na osud. O osudech Židù deportovaných z protektorátu na 

Východ“ – dokumentární výstava

 Pavel Míka – výtvarná výstava

 Jiøina Adamcová – výtvarná výstava

 Milada Horáková – stálá dokumentární výstava
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Spolu s Osvìtimským výborem pøipravil Památník Terezín putovní výstavu „Místa 

utrpení, smrti a hrdinství. Vìzni z èeských zemí v nacistických koncentraèních tábo-

rech“.

EDIÈNÍ A PROPAGAÈNÍ ÈINNOST

 Zpracovány informativní èlánky do sdìlovacích prostøedkù.

 Vydána Výroèní zpráva Památníku Terezín za rok 2004 v èeském a anglickém 

jazyce.

 Vydány Terezínské listy è. 33.

 Prùbìžnì probíhalo doplòování cizojazyèných tištìných prùvodcù ve tøinácti 

jazykových mutacích.
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 Vydány katalogy k výstavám: Václav Frolík, Ludìk Tichý, Lodní lístek do ráje, 

Pavel Míka, Jiøina Adamcová.

 Ètvrtletnì vydáván „Zpravodaj. Vzdìlávací a informaèní bulletin“, pøipravovaný 

vzdìlávacím oddìlením.

 Znovu vydána publikace „Téma: Holocaust, informaèní materiál pro uèitele 

k výuce na základních a støedních školách“.

 Vydána brožura „Terezínské ghetto“. 

PRÙVODCI

 Pøed zahájením návštìvní sezony 2005 byl pro prùvodce ve spolupráci se vzdì-

lávacím oddìlením pøipraven odborný semináø.

 Prùbìžnì byl doplòován a školen kádr prùvodcù.

NAPLÒOVÁNÍ FUNKCE POSKYTOVATELE

STANDARDIZOVANÝCH VEØEJNÝCH SLUŽEB

V roce 2005 vydal Památník Terezín „Smìrnice o poskytování standardizovaných 

veøejných služeb“:

 Pro daný rok je vždy pøíkazem øeditele Památníku Terezín stanoveno vstupné 

do objektù Památníku, pøíkaz obsahuje všechny druhy vstupného a také stano-

vení slevy. Ceník pro rok 2005 byl uveøejnìn v návštìvním øádu Památníku ve 

všech jeho objektech a na webových stránkách Památníku;

 Odstraòování bariér znemožòujících užívání služeb osobám s omezenou schop-

ností pohybu a orientace – v roce 2005 se podaøilo rozšíøit objekty Památníku 

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

v prostoru Židovského høbitova; 

 Objekty Památníku jsou pøístupné celoroènì v doprovodu prùvodcù ve stano-

venou návštìvní dobu, jež je následovná: 

Malá pevnost

1. 11. – 31. 3.: dennì 8.00 – 16.30

1. 4. – 31. 10.: dennì 8.00 – 18.00

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna

1. 11. – 31. 3.: dennì 9.00 – 17.30

1. 4. – 31. 10.: dennì 9.00 – 18.00

Kolumbárium, obøadní místnosti a Ústøední márnice

dennì: 9.00 – 17.00
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Krematorium na Židovském høbitovì

dennì kromì soboty 

1. 11. – 31. 3.: 10.00 – 16.00

1. 4. – 31. 10.: 10.00 – 17.00

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

vých stránkách Památníku;

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

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

stránkách Památníku Terezín. Na tìchto stránkách je také zveøejnìn výstavní 

program a program akcí, které bìhem roku Památník Terezín poøádá, jakož  

i jeho edièní plán;

 Archivy a depozitáøe jsou dle platných smìrnic pøístupné pro badatele (viz do-

kumentaèní oddìlení a sbírkové oddìlení). 
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VNÌJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Vzhledem ke specifickému poslání Památníku Terezín mají veliký význam na jed-

né stranì kontakty, které udržuje s bývalými vìzni a jejich organizacemi, na druhé 

stranì se širokým spektrem muzejních, výzkumných a pedagogických institucí doma  

i v zahranièí, jakož i s jednotlivci, kteøí se problematice rasové a politické perzekuce 

v letech druhé svìtové války vìnují aś již jako odborníci, nebo pouze zainteresované 

osoby. Již tradiènì pøitom zaujímá pøední místo spolupráce s partnerskými instituce-

mi v zahranièí – pøedevším památníky nacistické perzekuce. Památník Terezín však 

spolupracuje i s dalšími zahranièními organizacemi, které si vytkly za úkol pøipo-

mínání památky obìtí vlády násilí a výchovu mladých lidí k demokracii. Pøíkladem 

mohou být nìmecká organizace Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste a rakouská 

iniciativa Gedenkdienst, které již po øadu let vysílají do Památníku své dobrovolní-

ky, aby pomáhali pøedevším pøi zabezpeèování vzdìlávacích programù pro nìmecky 

mluvící skupiny.

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

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

devadesátých let vyvíjí tato organizace všestrannou èinnost podporující výzkumné, 

muzejní a vzdìlávací aktivity, jež mají v naší spoleènosti pøeklenout mezeru vytváøe-

nou po nìkolik desetiletí bývalým režimem, mezeru, která mìla vést k zapomenutí 

toho, èím bylo tzv. koneèné øešení židovské otázky. Uvedené mnohostranné aktivity 

Terezínské iniciativy v mnoha ohledech podpoøily i èinnost Památníku Terezín. Bylo 

tomu tak i v uplynulém roce na poli výzkumu dìjin terezínského ghetta, kde pokraèo-

vala spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy pøi získávání materiálù v domácích 

i zahranièních archivech, výmìnì informací, doplòování materiálù na internetových 

stránkách Institutu a doplòování údajù o bývalých vìzních ghetta v databázi, jejímž 

garantem Institut je. Nezastupitelnou roli hráli pøíslušníci Terezínské iniciativy  

i v tomto roce pøi podpoøe vzdìlávací èinnosti Památníku Terezín svou úèastí na øadì 

besed s domácími i zahranièními skupinami mládeže i v semináøích pedagogù. Fi-

nanèní podpora Terezínské iniciativy umožnila rovnìž zorganizování krátkodobých 

vzdìlávacích pobytù pro øadu tøíd z našich základních i støedních škol. Èlenové Te-

rezínské iniciativy se koneènì rovnìž zúèastnili realizace projektu natoèení tematic-

ky koncipovaných videozáznamù se vzpomínkami pamìtníkù pro nìmecky mluvící 

úèastníky vzdìlávacích programù. 

Také bývalí vìzni policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti pøispìli významnou 

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

ných Památníkem. Byly také navázány užší kontakty, které by mìly vytvoøit pøedpo-

klady pro jejich vìtší podíl na aktivitách Památníku.

S bývalými vìzni z jiných nacistických koncentraèních táborù, káznic a vìznic 
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byly udržovány kontakty pøedevším prostøednictvím historických skupin pøi Svazu 

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

pinou Osvìtim, která vyústila v pøípravu putovní výstavy o vìzních z èeských zemí 

v nacistických koncentraèních táborech, jež je urèena pro èeské školy. Další byla His-

torická skupina Ravensbrück, s níž byly konzultovány pøedevším úpravy a doplnìní 

stálé expozice Èeské republiky v Památníku Ravensbrück. Spoleènì se Svazem bojov-

níkù za svobodu je také pøipravována každoroèní Terezínská tryzna.

V oblasti vìdeckovýzkumné a muzejní práce byly hlavními domácími partnery 

Památníku Terezín, vedle již zmiòovaného Institutu Terezínské iniciativy, Židovské 

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

a Národní muzeum v Praze. V zahranièí se jednalo pøedevším o následující institu-

ce: Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi, Yad Vashem v Jeruzalémì, US 

Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, Beit Theresienstadt v Givat Chaim 

Ichud, Anne Frank House v Amsterodamu, Museum of Jewish Heritage v New Yorku, 

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

vensbrück, Památník Flossenbürg, Památník Dùm konference ve Wannsee, Památník 

Majdanek a Muzeum SNP v Banské Bystrici.

Zástupci Památníku Terezín pokraèovali v práci v delegaci Èeské republiky  

v mezivládní organizaci Task Force for International Cooperation on Holocaust Edu-

cation, Remembrance and Research a ve výboru pro památníky zloèinù proti lidskos-

ti (IC MEMO), který je souèástí mezinárodní organizace muzeí (ICOM).

Významné místo zaujímaly ve všestranné podpoøe aktivit Památníku Terezín spol-

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

Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.

Zahranièní služební cesty pracovníkù Památníku Terezín byly v uplynulém roce 

spojeny s úèastí na vzpomínkových akcích v místech, kam byli deportováni vìzni 

z represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích (Osvìtim, Ravensbrück), úèas-

tí na vìdeckých konferencích a semináøích (Banská Bystrica, Guernica, Cordóba), 

výzkumem provádìným v zahranièních archivech (Berlín, Ludwigsburg), realizací 

vzdìlávacích programù (Ludwigsfelde, Jeruzalém), èlenstvím v mezinárodních orga-

nizacích (Varšava, Krakov, Capetown, Flossenbürg, Vídeò), pøednáškovou èinností 

(Strausberg, Danville), péèí o stálé expozice Èeské republiky v zahranièí (Osvìtim, 

Ravensbrück) a s doprovodem výpùjèek ze sbírek Památníku Terezín pro výstavy  

v zahranièí (Osnabrück, Mauthausen, Norimberk).
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Od založení Muzea ghetta v Terezínì zaštiśuje èinnost této souèásti Památníku Tere-

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

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

Yehuda Bauer

Ernst L. Ehrlich

Helen Epstein

Anna M.B. de Feigel

Sir Martin Gilbert

Hana Greenfield

Václav Havel

Thomas O. Hecht

Zuzana Justman

Tomáš Kraus

Ronald S. Lauder

Mark D. Ludwig

Arnošt Lustig

Charles I. Petschek

Artur Schneier

Mark E. Talisman

James E. Young

Hans Westra 

 

ÈESTNÝ VÝBOR ØEDITELÙ
MUZEA GHETTA V TEREZÍNÌ
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VÝZKUMNÁ ÈINNOST

Výzkumná èinnost byla soustøedìna pøedevším v historickém oddìlení Památníku  

a zamìøena na základní výzkum dìjin represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøi-

cích, spojený pøedevším s badatelskou prací v domácích, ale i zahranièních archivech 

a památnících nacistické perzekuce. 

V oblasti dìjin terezínského ghetta byla hlavní pozornost zamìøena na doposud 

málo zpracovanou èinnost aparátu SS, jakož i hlubší analýzu nìkterých zvláštních 

skupin vìzòù, jako byli nemocní a duševnì choøí, ale i vývoj èinnosti židovské sa-

mosprávy a osudy nejmladších vìzòù. Pokraèovala také spolupráce na doplòování 

databáze bývalých vìzòù terezínského ghetta, jejímž hlavním garantem je Institut 

Terezínské iniciativy.

V pøípadì dìjin policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti se hlavní úsilí soustøedi-

lo na rešeršní práce spojené s pøípravou databáze vìzòù, která doposud není úplná. 

Jak známo, pùvodní evidence byla pøíslušníky SS v závìru války témìø úplnì znièena 

a zámìrem Památníku je údaje o bývalých vìzních maximálnì rekonstruovat tak, aby 

mohlo být možné vydání pamìtní knihy obdobné té, která byla v nedávné minulosti 

vìnována památce vìzòù terezínského ghetta. Další výzkum byl zamìøen na osudy 

vìzeòkyò deportovaných z Malé pevnosti do koncentraèních táborù, židovských vìz-

òù a na úlohu strážní jednotky SS v Malé pevnosti.

Pokraèovalo doplòování údajù v databázi bývalých vìzòù koncentraèního tábora 

v Litomìøicích a byl zahájen sbìr materiálu pro publikaci o tomto táboøe. Údaje byly 

doplòovány rovnìž do databáze bývalých vìzòù poboèek kmenového koncentraèní-

ho tábora Flossenbürg na území èeských zemí.

Významným úkolem byla pøíprava dvou dokumentárních filmù, které mají nahra-

dit zastaralé snímky, natoèené o Terezínì ještì pøed demokratickými zmìnami v roce 

1989. Jejich posláním je poskytnout divákùm ucelený obraz o historii místa, spoje-

ného s nejtragiètìjšími událostmi v novodobé historii èeských zemí. Vychází pøitom  

z nejnovìjších poznatkù výzkumu a mìly by sloužit jak pro návštìvníky, tak na ško-

lách a pro další zainteresované. Pracovníci oddìlení oba filmy dokumentaènì a scé-

náristicky pøipravili a zajistili odborný dohled pøi jejich realizaci.

Oddìlení rovnìž pracovalo na pøípravì výstav v Památníku i v rámci spoluprá-

ce s jinými partnery. Jednalo se pøedevším o výstavu k 60. výroèí osvobození re-

presivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích. Další byla putovní výstava o osudech 

vìzòù nacistických koncentraèních táborù z èeských zemí, která byla pøipravena 

pøedevším pro èeské školy. Podíleli se rovnìž na pøípravì výstavy o osudech vìz-

òù ze židovských transportù na Východ, uspoøádané Židovským muzeem v Praze. 

Zajišśovali rovnìž práce na doplnìní a rozšíøení stálé expozice Èeské republiky  

v Ravensbrücku.
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Pracovníci oddìlení se podíleli na zajišśování pøednášek a besed v rámci vzdìláva-

cí èinnosti Památníku a pedagogické spolupráci s Univerzitou J. E. Purkynì v Ústí nad 

Labem, pøipravovali pøíspìvky pro Terezínské listy a Terezínské studie a dokumenty, 

zajišśovali odborné konzultace pro domácí i zahranièí badatele a poskytovali infor-

mace sdìlovacím prostøedkùm a dalším zájemcùm.

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

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

Na základì povìøení Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR zajišśuje Památ-

ník Terezín od roku 2000 další vzdìlávání pedagogù o problematice holokaustu. Za 

uplynulých šest let se semináøù zamìøených na výuku o holokaustu a výchovu proti 

rasismu a intoleranci zúèastnilo již na 1400 èeských pedagogù a studentù vysokých 

škol. K nim se pøiøadily i dva základní tøídenní semináøe s názvem „Jak vyuèovat  

o holokaustu“ za úèasti 83 uèitelù z celé ÈR, jež se uskuteènily v roce 2005. Program 

spoleènì zajišśovali lektoøi Památníku Terezín, Vzdìlávacího a kulturního centra Ži-

dovského muzea v Praze a Muzea romské kultury v Brnì. Dalšího, ètyødenního semi-

náøe s názvem „Holokaust ve vzdìlávání“ se zúèastnilo 60 absolventù tìchto základ-

ních semináøù. Úkolem tohoto nadstavbového semináøe je rozšíøit znalosti uèitelù 

o podobách holokaustu v rùzných okupovaných zemích Evropy a zejména seznámit 

je s metodikou výuky užívanou v jiných zemích. Vedle devíti domácích lektorù se jej 

zúèastnilo též sedm lektorù z Evropy i ze zámoøí.

Na financování tohoto mezinárodního semináøe se významnì podílelo meziná-

rodní sdružení Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 

Remembrance and Research (ITF). Podpora ITF byla poskytnuta i na uspoøádání prv-

ního semináøe pro èeské pedagogy v Yad Vashem v Jeruzalémì. Tento vzdìlávací se-

mináø završil cyklus vzdìlávacích programù pro uèitele na téma holokaust za druhé 

svìtové války. Bìhem deseti dnù strávených v Mezinárodní škole pro studium holo-

kaustu v Yad Vashem se podle osvìdèené praxe této školy vzdìlávalo 25 vybraných 

èeských pedagogù nejen v historii, ale i v psychologii a metodice. Všichni úèastníci 

semináøe zde také pøedstavili své dosavadní zkušenosti, výsledky a úspìchy v práci 

se žáky právì v oblasti výuky o holokaustu. Ohlas semináøe v Yad Vashem byl mimo-

øádnì pøíznivý jak u lektorù Mezinárodní školy, tak u zúèastnìných èeských pedago-

gù.

Na základì dohody mezi Památníkem Terezín s Ministerstvem školství Slovenské 

republiky byly uspoøádány dva základní semináøe „Jak vyuèovat o holokaustu“ i pro 

80 slovenských pedagogù. Semináøe byly pìtidenní a pøizpùsobeny požadavkùm slo-

venské strany, tzn. kromì obvyklé struktury programu byly zaøazeny též pøednášky  

a dokumentární filmy zamìøené i na osud Židù na Slovensku. Také slovenští pedago-

gové hodnotili tuto akci jako velice pøínosnou pro jejich výuku.

Pro žáky a studenty èeských škol bylo uspoøádáno 95 jednodenních a 46 víceden-

ních vzdìlávacích programù, spojených s prohlídkou expozic, besedami s pamìtní-

ky a vyhledáváním informací pro zamýšlené školní projekty. V èase vymezeném pro 

samostatnou a tvùrèí èinnost mohli pøítomní seminaristé poznatky i dojmy získané 

v Terezínì zpracovávat do výtvarné podoby a ostatním je pak pøedstavit. Stále èastìji 

se skupiny odhodlávají své vybrané studijní téma pøedvést ve zdramatizované podo-
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bì. Je obdivuhodné, jak se dokáží mladí lidé vcítit do atmosféry ghetta èi koncentraè-

ního tábora a pøedvést situace, jež prožívaly vìznìné osoby.

Pro zahranièní zájemce probìhlo 29 jednodenních a 37 pobytových semináøù  

a workshopù. Organizaènì i obsahovì je zajišśovali tøi dobrovolní pracovníci z orga-

nizací Aktion Sühnezeichen (SRN) a Gedenkdienst (Rakousko). Pro dalších 14 skupin 

ze zahranièí s nároènìjším výukovým programem byli k dispozici lektoøi vzdìláva-

cího oddìlení a historického oddìlení, externisté a pamìtníci. Jednalo se napøíklad 

o Mezinárodní školu v Praze, která zde poøádá tzv. Festival tolerance pravidelnì již 

øadu let, dále se uskuteènily semináøe pro skupiny studentù z Clark University (USA) 

a Saint Mary’s University (Halifax, Kanada), èi pro studenty Èesko-nìmeckého gym-

názia v Pirnì i skupiny z dalších evropských zemí.

Již potøinácté se uskuteènilo setkání èeských a nìmeckých pedagogù, tentokrát 

v Ludwigsfelde u Berlína. Pøítomní pedagogové se mìli možnost seznámit s památní-

ky v Sachsenhausenu a Ravensbrücku a navštívit památná místa v Berlínì. Pøedávali 

si pøedevším zkušenosti z oblasti výmìn skupin školní mládeže. 

Pro èeské školy byly pøipraveny dvì soutìže – literární a výtvarná. Literární pro-

bìhla pod názvem „Jaký by byl život na zemi, kdyby nebylo zlo“ a výtvarná se zamì-

øila na téma „Èlovìk a jeho osud“. Pøihlášeno bylo celkem 500 prací. Nejlepší z nich 

byly ocenìny diplomy a odmìnami z Fondu Hany Greenfieldové a cenami PhDr. Eri-

ka Poláka. Z nejlepších dìl výtvarné soutìže byla zpracována výstava instalovaná ve 

Støedisku setkávání, s níž se pro budoucnost poèítá jako s putovní.

Také v prùbìhu uplynulého roku zajišśovalo vzdìlávací oddìlení metodické vede-

ní studentù Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, Technické univerzity Liberec, 

Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy obchodní v Praze a øady støedních škol z re-

gionu.

Organizaènì bylo zajištìno pøedstavení dìtské opery Brundibár v podání Disma-

nova rozhlasového dìtského souboru a pøedstavení Žalozpìv za 77 297 obìtí v podá-

ní Divadla Miriam z Prahy.

Vzdìlávací oddìlení rovnìž zajistilo vydání ètyø èísel periodika „Zpravodaj. Vzdì-

lávací a informaèní bulletin“, dále sestavilo katalog s ukázkami prací z literární a vý-

tvarné soutìže, jakož i katalog „Zùstat èlovìkem“, vydaný ke stejnojmenné putovní  

výstavì zaslané do Izraele. Dále byly zpracovány pøíspìvky do Terezínských listù èís-

lo 33 a informace pro média o akcích vzdìlávacího oddìlení Památníku Terezín.
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

DOKUMENTAÈNÍ ODDÌLENÍ

Do sbírek dokumentaèního oddìlení byly zaevidovány dokumenty k historii poli-

cejní vìznice gestapa v Malé pevnosti, získané pøevodem ze Státního oblastního ar-

chivu (SOA) v Litomìøicích. Jedná se napøíklad o prohlášení podepisovaná vìzni pøi 

propuštìní z Malé pevnosti z let 1942–1945, doklady o zasílání penìz vìzòù (vìzòùm 

i od vìzòù) a karty se záznamy o pohybu penìz vìzòù. Z dalších pøírùstkù je možno 

uvést dokumenty nalezené na pùdì bývalých Magdeburských kasáren. Mezi nimi 

jsou také dokumenty z období existence ghetta v Terezínì (napø. nìkolik životopisù 

vìzòù ghetta) i z doby pøed druhou svìtovou válkou (napø. dovolenky a propustky 

vojákù ženijního pluku z kvìtna 1938).

V chronologické evidenci bylo zapsáno 54 pøírùstkových èísel (2183 jednotlivých 

dokumentù). K zápisu byly pøipraveny dokumenty o podzemních továrnách Richard I 

a Richard II, pøevedené ze SOA v Litomìøicích. Vìtšina byla nalezena v podzemí 

tìchto továren pøi vojenské pátrací akci v roce 1965. V pomocném materiálu bylo 

v archivu a fotoarchivu zaevidováno celkem 97 pøírùstkových èísel. 

Odborná knihovna získala a zaevidovala 386 nových knih. Do detašované knihov-

ny v Muzeu ghetta bylo pøedáno 82 knih. Knihovnu prezenènì navštívilo 13 badate-

lù a další badatelské dotazy byly vyøizovány korespondenènì. Provádìla se excerpce 

tisku a poøádání novinových výstøižkù z domácího i zahranièního tisku (pøes 2500 

výstøižkù). Do Terezínských listù byla zpracována bibliografie knih. Restaurátorovi 

byly prùbìžnì pøedávány k ošetøení knihy poškozené povodní v roce 2002. Knihov-

ní systém byl konvertován na nový systém Clavius.

Fotolaboratoø zhotovila 3204 fotografií, 7 diapozitivù, 112 digitálních fotografií 

a 982 xeroxových kopií. Z uvedených poètù bylo 509 fotografií poøízeno pro do-

kumentaci významných akcí Památníku Terezín, 1253 fotografií pro dokumentaci 

sbírek a ostatní pro badatele a jiné úèely. 

Fotoarchiv poskytl badatelùm a jiným zájemcùm 234 fotografií v klasické nebo 

digitální podobì. 

V archivu byly poøízeny xeroxové kopie celé sbírky vzpomínek pro studium  

v badatelnì. Dále bylo pro badatelnu nebo jiné interní potøeby poøízeno 1159 lis-

tù barevných kopií a 1115 listù èernobílých xeroxù. Pro potøeby studia v badatelnì 

bylo dokonèeno skenování èasopisù z ghetta Terezín (501 skenù). 

Pro externí žadatele bylo poøízeno 884 listù èernobílých kopií, 78 listù barev-

ných kopií a 233 skenù. 

Archiv a fotoarchiv poskytl badatelské služby 68 badatelùm a 36 žadatelùm o in-

formace o vìznìní. Žádosti o informace byly vyøizovány také písemnì.
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Firma VANKOL dokonèila konzervaci dokumentù o podzemních továrnách Ri-

chard I a Richard II (pøibližnì 3000 listù). Konzervátor Památníku ošetøil 2 mapy 

postižené povodní, 42 listù nových pøírùstkù, 76 listù materiálù vybraných ke kon-

zervaci pøi øádné inventuøe sbírek v roce 2005 a 101 listù dokladù o nabývání sbírek 

poškozených povodní.

K celkové konzervaci byl pøedán èasopis VEDEM z ghetta Terezín. Jeho konzerva-

ce by mìla být provedena do konce roku 2007. 

SBÍRKOVÉ ODDÌLENÍ

Do sbírek Památníku Terezín byla získána výtvarná díla rozšiøující pøedevším sbír-

ku pováleèného umìní. Jedná se o dar Ilji Sainera èítající 8 asambláží a 3 busty od 

bývalé vìzeòkynì terezínského ghetta paní Winifred Czerny. Sbírku dále rozšíøila 

plastika a kresba sochaøe Kirilla Postovita. Darem získal Památník Terezín také kres-

by bývalého vìznì Josefa Kyliese z doby pøed jeho vìznìním v Malé pevnosti, jakož 

i jeho práce vzniklé po osvobození. Zakoupeny byly kresby od Edity Hartmannové  

a Lea Haase, bývalých vìzòù terezínského ghetta. Památník Terezín dále získal nìko-

lik trojrozmìrných pøedmìtù užívaných v ghettu Terezín.

Do chronologické evidence bylo zapsáno 59 pøírùstkových èísel a v systematické 

evidenci bylo zpracováno 115 inventárních èísel. Do elektronické podoby bylo pøe-

vedeno 151 záznamù výtvarných dìl, trojrozmìrných a listinných pøedmìtù.

Pøi inventarizaci sbírek bylo zrevidováno 633 inventárních èísel sbírkových pøed-

mìtù. Inventarizace byla zamìøena pøedevším na pøedmìty z depozitáøù rekonstru-

ovaných v roce 2004. V prùbìhu roku 2005 byly zrekonstruovány další tøi depozi- 

táøe.

Pracovníci sbírkového oddìlení zajistili badatelské služby pro 47 domácích i za-

hranièních badatelù. Písemnì byly poskytnuty služby 62 žadatelùm o informace  

a kopie sbírkových pøedmìtù. Pracovníci zajišśovali zápùjèky v tuzemsku, stejnì 

jako dlouhodobé i krátkodobé zápùjèky do zahranièí. Bìhem roku 2005 probíhaly 

rovnìž pøípravy na dvì výstavy, které budou v roce 2006 instalovány ve foyeru Mu-

zea ghetta.

V prùbìhu uplynulého roku bylo pro žadatele vyhotoveno 677 kopií (403 barev-

ných a 274 èernobílých), 60 fotografií a 86 digitálních fotografií sbírkových pøed-

mìtù pro výstavní, studijní a publikaèní úèely. Dále bylo poskytnuto 48 sbírkových 

pøedmìtù k natáèení dokumentárních poøadù. Pro obnovu badatelského centra bylo 

zhotoveno 400 fotografií sbírkových pøedmìtù a 683 barevných kopií výtvarných 

dìl a notopisù. 

Prùbìžnì probíhalo restaurování sbírek vlastním restaurátorem i specializovaný-

mi restaurátory externími. Interní restaurátor ošetøil 100 listù plakátkù z tzv. Heø-

manovy sbírky, 6 výtvarných dìl a 4 trojrozmìrné pøedmìty. Vedle toho bylo externì 

zrestaurováno 6 výtvarných dìl dlouhodobì vystavených v expozici v Muzeu Malé 
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pevnosti a jedna malba z pomocného materiálu. Díky dotaci z programu ISO bylo 

možno zrestaurovat 251 inventárních èísel výtvarných dìl od Petra Kiena, Bedøicha 

Fritty, Zdeòka Seydla a Karla Valtera.
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HOSPODÁØSKÁ ÈINNOST, DARY A PØÍSPÌVKY

A. Pøíjmy a výdaje v roce 2005

Pøíjmy: a) vstupné…………………………………….....................................……. 34 294 276,34 Kè

b) pøíspìvek Ministerstva kultury ÈR…………….............….. 28 244 593,81 Kè

c) ostatní pøíjmy……………………………….....................................… 14 040 026,57 Kè

Výdaje: a) materiálové náklady a energie………................…...…………. 13 602 663,03 Kè

b) osobní náklady celkem………..........................………………… 24 912 380,00 Kè

z toho: platy zamìstnancù………………............................……… 18 010 343,00 Kè

ostatní osobní náklady………………….............................................… 236 663,00 Kè

c) ostatní náklady (služby, opravy, nájmy atd.)…….........… 36 709 367,88 Kè

Prùmìrný pøepoètený stav zamìstnancù 113

Prùmìrný plat........................................................................................................... 13 282,00 Kè

B. Sponzorské pøíspìvky v roce 2005 èinily celkem……...................... 2 211 890,85 Kè

Nejvìtšími èástkami pøispìli tito dárci:

Patrick R. Mehr a Helen Epstein, USA

World Monuments Fund, USA

Saint Mary’s University, Kanada

Erwin Rübsam, SRN

Miroslav Tuháèek, ÈR

Federace židovských obcí, ÈR

Terezínská iniciativa, ÈR

Krajský úøad Ústeckého kraje, ÈR

Cars Hanne-Lore, SRN

Robert H. Arnow a Joan Arnow, USA

Viliam Bartoš, ÈR

Rùžena Velecká, ÈR

Dáša Matušíková, ÈR

Milan Flosman, ÈR

Ivana Flosmanová, ÈR

Lenka Bartošová, ÈR

Mark Talisman, Project Judaica Foundation, USA

BUSINESS KEY-Ursula Pontoni, Rakousko

Václav Bradáè, ÈR

Židovské muzeum v Praze, ÈR
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KulturKontakt, Rakousko

BOKS s.r.o., ÈR

Daniel T. Friedman, USA  

Menšími èástkami pøispìla øada dalších dárcù, z nichž vìtšina zùstala anonymní-

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

Prostøedky získané z darù v roce 2005 byly zatím využity pro následující úèely:

Terezínská tryzna……………..................……………………...........................………… 100 000, 00 Kè

Literární a výtvarná soutìž mládeže ……………………..............................…….. 26 946,00 Kè

Výstava „Loï pokraèuje dál“ ………........................................……………………. 206 297,00 Kè

Mzdové náklady …………………………………...........................................…………….. 125 000,00 Kè

Vzdìlávací semináøe pro slovenské pedagogy ………….....................….. 248 167,30 Kè

Opravy hradebního zdiva ……………………………..............................………. 1 038 516,34 Kè 

Poøízení videozáznamù vzpomínek

bývalých vìzòù terezínského ghetta …………………………......………………….... 21 218,89 Kè 
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TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ÈINNOST

Odstraòování následkù povodnì v srpnu 2002 – vysoušení, odvlhèování, opravy  

a znovuzprovoznìní objektù Památníku Terezín:

 oprava fasády a nátìr oken budovy Støediska setkávání II

 restaurování pecí krematoria na Židovském høbitovì 

 restaurování pùvodního vybavení kanceláøí správního dvora a ošetøovny  

v I. dvoøe Malé pevnosti – návštìvnická trasa v bývalé policejní vìznici gestapa 
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 restaurování døevìných podlah v samotkách I. dvora Malé pevnosti

 rekonstrukce zelenì v Parku terezínských dìtí

 dokonèení zkušebního úseku sanace zdiva pevnostního systému Malé pevnosti

    zahájení sanace a odstraòování havarijních stavù podzemního pevnostního 

systému Malé pevnosti

Bìžná údržba:

 údržba travnatých ploch v areálech Památníku Terezín

 bìžné opravy a údržba objektù Památníku Terezín

 realizace bezbariérového pøístupu do expozice Muzea ghetta

 montáž elektronické zabezpeèovací signalizace v depozitáøi na tzv. Kammru  

a napojení na pult centrální ochrany

 rekonstrukce depozitáøù v Muzeu Malé pevnosti

 montáž klimatizace v kanceláøích Muzea ghetta
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 Konání Terezínské tryzny a dalších vzpomínkových akcí;

 Pokraèování výzkumu nacistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomì-

øicích;

 Natoèení videozáznamù vzpomínek bývalých vìzòù policejní vìznice gestapa  

v Malé pevnosti;

 Doplòování databází bývalých vìzòù; 

 Instalování 8 doèasných výtvarných a dokumentárních výstav;

 Spolupráce na pøípravì výstav o osudech židovských vìzòù deportovaných na 

Východ a o Židech v odboji;

 Pøíprava publikace o koncentraèním táboøe v Litomìøicích;

 Poøádání semináøù pro pedagogy, studenty a žáky;

 Uspoøádání výtvarné a literární soutìže pro mládež;

 Pokraèování sbírkotvorné èinnosti.

VÝHLED NA ROK 2006
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