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I. Sbírkové fondy – analýza stavu 

Sbírkové oddělení Lidické galerie – Památníku Lidice spravuje, dokumentuje a rozšiřuje podsbírku 
výtvarného umění, kterou tvoří výtvarná díla shromažďovaná od roku 1966. Prvním impulzem pro vytvoření 
sbírky bylo hnutí „Lidice musí žít“, iniciované Sirem Barnettem Strossem, anglickým lékařem, jako 
humanitární gesto k 25. výročí vyhlazení Lidic. Cílem byla snaha oslovit výtvarné umělce z celého světa, aby 
dary svých děl položili základ k Lidické sbírce a posléze ke vzniku muzea výtvarného umění v Lidicích, které 
by se tak stalo místem symbolizujícím solidaritu umělců s lidickou tragédií. V následujících letech se na 
fundu Lidické sbírky podílel především berlínský galerista René Block, který při dvou příležitostech, v letech 
1967 a 1997, oslovil německé výtvarníky k podílu na vytváření Lidické sbírky. Tak se do ní dostala díla kdysi 
mladých a začínajících, dnes velmi ceněných německých autorů, jimž sbírka vděčí za své snad nejznámější 
přírůstky. Během celého období až dodnes do sbírky svými díly významnou měrou přispívali i čeští 
výtvarníci, z nichž početně největší část spadá do 60. let. Akvizice, převážně dary, rozšiřují sbírku dodnes v 
počtu zhruba 5–10 děl ročně. K dnešnímu dni obsahuje sbírka 448 uměleckých děl. 

1.1 Charakter sbírky 

Charakter sbírky je značně různorodý jak z hlediska dobových výtvarných orientací, tak z hlediska 
zastoupených výtvarných disciplín. Jsou v ní zastoupena díla fotografická, sochařská, malby, kresby, grafika; 
díla vzniklá přímo pro Lidickou sbírku a odrážející lidické události, anebo díla darovaná z kolekce a dle 
výběru autora bez souvztažnosti k těmto událostem. Někteří autoři jsou zastoupeni několika díly, z velké 
části ale jde o ojedinělé výtvarné počiny. 

1.2. Fyzické uložení sbírky 

Lidická sbírka byla před předáním Památníku Lidice spravována Českým muzeem výtvarných umění 
pod kurátorstvím historika umění Mgr. Olafa Hanela, který z největší části určil výběr děl pro stálou expozici. 
Po přejití do správy lidického památníku a zakoupení bývalého lidického kulturního domu a jeho přestavbě 
v roce 2003, tedy po 37 letech její existence, byla sbírka poprvé vystavena na místě, pro které byla 
iniciována. Architektonické řešení a řešení výtvarné podoby prostoru bylo po dohodě a souhlasu 
s předchozím ministrem kultury Pavlem Dostálem a tehdejší ředitelkou Památníku Lidice Ing. Marií 
Tělupilovou vytvořeno akademickým sochařem Prof. Stanislavem Kolíbalem jako expozice klasicky galerijní 
s tím, že bude vždy po určitém čase výběr děl pod vedením historika umění obměňován tak, aby mohla být 
návštěvníkům představena další hodnotná díla této sbírky, rovněž i v nově pojaté výtvarné podobě. Nicméně 
tomuto závazku nebylo vždy učiněno zadost, a tak byla např. některá díla na papíře v expozici vystavena 
neadekvátně dlouhou dobu a nebylo dostatečně dbáno o jejich ochranu. K přestavbě stálé expozice došlo 
v únoru 2011 a její ideové ztvárnění provedla Mgr. Hana Prixová-Dvorská. Bohužel ani v této době nebyly z 
finančních důvodů pro stálou expozici zajištěny odpovídající klimatické podmínky, a tak v současnosti 
probíhá rekonstrukce výstavních prostor, která by měla zajistit dlouhodobě adekvátní charakter výstavního 



prostoru. Otevření nové expozice je plánováno na konec března 2012. Díla, která nejsou součástí stálé 
expozice, jsou uchovávána v moderně vybaveném depozitáři vybaveném vzduchotechnikou s požárním 
zabezpečením a s bezpečnostním zajištěním na pult PČR nacházejícím se v suterénu Lidické galerie. 

 
1.3. Evidence sbírky 
 
Sbírka je vedena v Centrální evidenci sbírek pod označením SPL/002-02-04/043 002 s veškerou příslušnou 
dokumentací. Ke sbírce jsou vedeny jak inventární, tak přírůstková kniha. Inventární kniha byla 
pravděpodobně založena až po nějaké době po ustanovení sbírky, bohužel bez patřičného data. V této době 
byla zapsána inventární čísla 1–413. Sbírkové předměty do ní byly původně zapsány dávkově, a to podle 
abecedního pořádku podle jmen autorů. Další inventární čísla jsou zapisována průběžně.  
Ke sbírce také existuje neúplný lístkový katalog, který byl zpracovaný ještě původním správcem. Dnes jsou 
všechna díla evidována pomocí programu DEMUS a další přírůstky jsou v něm průběžně doplňovány.  
Do programu se při inventarizaci také doplňuje aktuální stav sbírkových předmětů a údaje o jejich 
restaurování.  
 
1.4. Zpracování a digitalizace 
 
Zpracování Lidické sbírky se prozatím omezilo jen na popisné záznamy, které jsou součástí její evidence, to 
znamená, že nebyla od svého založení prozatím nikdy odborně zpracována formou sbírkového katalogu či 
jiného odborného textu. Pro její prezentaci byly vydávány pouze příležitostné letáky a informační brožury. 
Proto je prioritou jejího správce vytvoření a vydání standardního odborného textu, který by díla ve sbírce 
mohl zhodnotit a také pomohl prezentovat veřejnosti. Z tohoto materiálu také bude vycházet plánovaný 
průvodce novou stálou expozicí. Tento záměr bude z kapacitních důvodů realizován ve spolupráci 
s Moravskou galerií v Brně (na základě dohody o vzájemné spolupráci) a jeho zdárné dokončení je závislé 
na grantových prostředcích, o které se bude žádat. 
Do budoucna je také plánováno zpřístupnění těchto nových materiálů v elektronické podobě formou 
„informačních kiosků“ umístěných v prostorách galerie, aby si zájemci mohli prohlédnout i díla, která 
zůstávají uložena v depozitáři. 
V dnešní době jsou digitalizovaná všechna díla, která do sbírky přibyla do roku 2011. Vždy jednou ročně se 
digitalizují také všechny roční přírůstky. 
 
1.5. Zpřístupnění veřejnosti 
 

Lidická galerie v rámci Památníku Lidice vytváří a bude vytvářet optimální podmínky pro zpřístupnění 
sbírek výtvarného umění veřejnosti. Nově připravovaná expozice si klade za cíl prezentovat sbírku 
v adekvátně upravených prostorách. Pro následující období se ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně 
plánuje prezentace sbírky v této instituci, stejně jako na výstavách v zahraničí (toto je podmíněno získáním 
grantu Culture, který bude podaný na podzim roku 2012). 

Průběžně jsou a budou aktualizovány informace o činnosti Lidické galerie na webových stránkách 
Památníku Lidice, sestavovány a zveřejňovány plány výstav a publikační činnosti, prezentována činnost 
Lidické galerie v rámci Památníku Lidice v médiích apod. Sbírka je také prezentována na domácích i 
zahraničních veletrzích cestovního ruchu a v regionálních kulturních publikacích.  

 
2. Koncepce akviziční činnosti 
 
Lidická sbírka se svým založením dotýká tragické historické události, ovšem není jí tematicky ohraničena, 
neshromažďuje o ní dokumentaci, ani ji výlučně nepopisuje výtvarnými díly. Proto není daný její výsledný 
tvar nebo ideální počet děl. Ze svého charakteru je to sbírka otevřená a akviziční činnost se řídí uměleckou 
kvalitou děl a jejich významem pro celkový charakter sbírky. Sbírkotvorná činnost je řízena poradním 
sborem, který bude po vypršení funkčního období znovu ustanoven na začátku roku 2012 s tím, že jeho 
členové budou jmenováni na tři roky s možným prodloužením své působnosti. Aby se sbírce dostalo 
adekvátní podpory i ohlasu také za hranicemi České republiky, budou osloveni také zahraniční osobnosti 
činné v kulturním a uměleckém dění. 
U příležitosti 70. výročí lidické tragedie je také v součinnosti s novým poradním sborem plánováno oslovení 
vybraných umělců k darování jejich děl do fundu Lidické sbírky, jakožto prezentace takto získaných akvizic. 

Památník Lidice se také nadále bude snažit o další aktivní akviziční činnost, která se zaměří na 
vyhledávání a získávání autorů z České republiky i ze zahraničí v Lidické sbírce již zastoupených, tj. těch 
autorů a jejich výtvarných děl, kteří své dílo Lidické sbírce věnovali. Následovat bude jejich průběžné 
odborné zpracovávání, vyhodnocování a vystavování. Při výstavní činnosti prostřednictvím krátkodobých 
výstav bychom se i nadále chtěli zaměřovat také na prezentování moderního výtvarného umění, zejména 



díla autorů, kteří se svým výtvarným vyjádřením k Lidicím vztahují, jak bylo zmíněno. Dále je také plánováno 
rozšíření o současné a aktuální výtvarné projevy, které v Lidické sbírce dosud zastoupeny nejsou (např. 
video art, site-specific performance apod.), a to prostřednictvím oslovených mladých výtvarných umělců. 
Důvodem tohoto kroku je, aby se stale naplňovala základní idea, která byla vyslovena při založení Lidické 
sbírky, a sice aby se na místo jejího určení nezapomnělo a aby se k němu lidé mohli stále aktivně 
vyjadřovat. 

Vedle získávání nových děl do fundu sbírky se akvizice zaměří také na sekundární dokumentaci, tedy 
písemné prameny a doprovodnou fotodokumentaci především k historii sbírky a k jejím osudům, které jsou 
stále velmi kuse zpracované. V tomto kroku je třeba postupovat rychle, aby bylo možné získat ústní 
vyjádření od pamětníků. Zároveň je také naším úsilím získávání dokumentace z majetku institucí, které kdy 
měly s Lidickou sbírkou co do činění (kde byla například vystavována, kam byla díla zapůjčována). Tyto 
dokumenty budou uloženy v galerijním archivu, který je také připravován pro zpřístupnění veřejnosti (viz odd. 
II.). 
 
II. Galerijní archiv 
 
1.1. Fyzický stav archivních fondů 
 
Archiv Lidické galerie obsahuje dokumenty týkající se převážně a bezprostředně Lidické sbírky. Jedná se 
například o dokumenty úřední povahy, jako jsou darovací smlouvy či licenční smlouvy, o sekundární 
fotografickou dokumentaci sbírky a výstav (pohledy do starších expozic a krátkodobých výstav), 
korespondenci, vedení výpůjček a podobně.  
Další jeho součástí jsou odborné publikace o dějinách umění a také výstavní katalogy, které se týkají děl 
zapůjčených z Lidické sbírky na výstavy v České republice a v zahraničí. 
Archiv obsahuje také dokumentární filmový materiál, který vypovídá o historii sbírky. 
 
1.2. Stav evidence a zpracování 
 
Pro galerijní archiv je prozatím vedena pouze inventární evidence. Po zřízení samostatných prostor pro 
knihovnu a badatelnu bude započato s jeho evidencí. 
 
1.3. Výstřižkový archiv 
 
Výstřižkový archiv je veden jak ve fyzické, tak v elektronické formě, přičemž jeho sbírání bylo doposud 
vedeno spíše nahodile. Proto je nutné, aby se jeho uspořádání sjednotilo, aby byly všechny dokumenty 
převedeny do elektronické podoby (i jako záložní data) a aby dostal jednotnou strukturu. Výstřižkový archiv 
má na starosti správce knihovny a badatelny (v současné době také vedoucí Lidické galerie v jedné osobě).   
 
1.4. Zpřístupnění veřejnosti, badatelna, knihovna 
 
Archivní materiálie jsou přístupné veřejnosti a jejich nahlížení se řídí badatelským řádem. Prozatím je možné 
do nich nahlížet v pracovně kurátora, nicméně na rok 2012 se plánuje zřízení galerijní knihovny, kde bude 
také možnost provádět badatelskou činnost. Materiály vztahující se bezprostředně ke sbírkovým předmětům 
budou i nadále uloženy v pracovně kurátora, publikace, výstavní katalogy apod. budou zapsány jako součást 
knihovního fundu. 
 
3. Personální zajištění koncepce 

Stav pracovníků Památníku Lidice je dlouhodobě podhodnocen, stav odborných pracovníků se nicméně 
v roce 2011 podařilo navýšit o jednoho kurátora sbírky. Tím se rozdělila činnost vedoucí galerie a kurátorky 
MDVV, a kurátorky Lidické sbírky. Tyto osoby se mohou řádně starat o správu sbírek a zajišťování 
dokumentace a evidence, vedoucí galerie bude ve své správě mít rovněž galerijní archiv a knihovnu. Práce 
na průběžné digitalizaci je možné zajišťovat externě. 
 
Pro řádné zajištění souvisejících činností, především propagace, by však bylo vhodné zřídit samostatné 
místo pro PR a práci s médii. 
 
 
 
Mgr. Luba Hédlová 

 


