
 

                                                                                                      

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ze dne 13. dubna 2021 

„Pietní vzpomínka k 79. výročí vyhlazení Lidic se uskuteční 12. června 2021 “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury, ve spolupráci s obcí Lidice pořádají pietní akt k 79. výročí vyhlazení 
obce Lidice bez přítomnosti veřejnosti, a to v sobotu 12. června 2021. 
Na hromadný hrob zavražděných lidických mužů budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních 
opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů. 
K individuálnímu kladení květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu respektování vládních 
nařízení platných v den piety. 
Z důvodu mimořádné situace je zrušen doprovodný program. 
 
 
Program pietního aktu a kladení květinových darů: 
 
9.00–9.30 Příjezd hostů 
9.45 Přesun ke společnému hrobu lidických mužů 
10.00 Večerka 
10.05 Kladení květinových darů přeživších s obcí Lidice 
10.07 Kancelář prezidenta republiky 
10.09 Senát Parlamentu ČR 
10.11 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
10.13 Vláda ČR 
10.15 Ministerstvo kultury ČR 
10.17 Středočeský kraj 
10.18 Modlitbu za oběti lidické tragédie pronese P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph. D., O.Cr. 
10.23 Státní hymna 
10.25 Poděkování ředitele Památníku Lidice 
10.40 Kladení květinových darů u sousoší lidických dětí 
 
Věnujte s námi v den 79. výročí lidické tragédie tichou vzpomínku jejím obětem. 
Organizátoři pietního aktu 
 

 



 

 

Další důležité informace: 

Vstupné: v den piety bude vstup do výstavních prostor Památníku Lidice pro všechny návštěvníky zdarma. Lidická 
galerie i Dům č. p. 118 (od 9.00 hod.); do všech objektů je bezbariérový přístup. 
 
Parkování: na hlavním parkovišti u muzea pro hosty, na parkovišti u Lidické galerie, v přilehlých ulicích obce a pod 
hřbitovem. 
 
Občerstvení: po celý den stánky u Aleje B. Strosse nebo v restauraci Lidická galerie 
 
WC: veřejné WC vedle Glorietu a v Lidické galerii 
 
Veřejná doprava: 20 minut z Prahy autobusovým spojením ze stanice metra A nádraží Veleslavín nebo B ze 
Zličína linkami 300, 322 a 324  
 
 
 
Fakta a zajímavosti o Lidicích a Památníku Lidice: 
 

- poprvé se o Lidicích píše roku 1318 ve Zbraslavské kronice 
- důvodem pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost s atentátem na říšského protektora R. 

Heydricha dne 27. 5. 1942 
- přímo v Lidicích u Horákova statku bylo dne 10. 6. 1942 zastřeleno 173 lidických mužů 
- dalších 26 občanů Lidic bylo zastřeleno 16. 6. 1942 v Praze Kobylisích 
- pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 57 lidických žen a 3 zemřely na pochodu smrti 
- v deportačním táboře v polském Chelmnu bylo v plynovém autě zavražděno 82 lidických dětí 
- 5 dětí zemřelo v kojeneckém ústavu, 1 v KT Ravensbrück 
- po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 lidických dětí 
- první pomník v Lidicích odhalili vojáci Rudé armády dne 3. 6. 1945 
- 15. 6. 1947 byl položen základní kámen nových Lidic (k vidění vedle vchodu do budovy OÚ Lidice) 
- na Vánoce roku 1949 se do nově postavených domků nastěhovali první obyvatelé, lidické ženy a děti 
- roku 1955 byl založen „Sad přátelství a míru“, kde byly vysazeny růže z celého světa (Lidice byly 

vyvražděny v čase květu růží) 
- roku 1967 byla založena Lidická sbírka soustřeďující dnes 540 děl od umělců z celého světa, kteří svá 

díla věnovali Lidicím 
- roku 1972 se konal první ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Před sto lety použil český 

spisovatel Karel Čapek ve své hře RUR poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé 
dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec 
Josef Čapek. A tak ze slovanského slova pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět. 
Pro letošní 49. ročník bylo vybráno téma „Robot a umělá inteligence“   

- roku 2000 byla na lidickém pietním území po 31 letech práce dokončena instalace „Pomníku dětských 
obětí války“, monumentálního sousoší 82 zavražděných lidických dětí vytvořených sochařkou Marií 
Uchytilovou 

- roku 2001 byla zahájena obnova lidického Růžového sadu, kde nyní roste přes 24 000 růžových keřů 
ve 240 odrůdách včetně unikátní odrůdy „Lidice“ 

- roku 2003 byla otevřena Lidická galerie, stálá expozice Lidické sbírky 
- roku 2005 se v lidickém Růžovém sadu konala první svatba, od konce roku 2015 se zde uskutečnilo již 

338 svatebních obřadů 
 
 
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
adresa: Památník Lidice 

Tokajická 152 
273 54 Lidice 

telefon: 312 253 680 
e-mail:  lidice@lidice-memorial.cz 

 

Kontakt: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace,  

   T: 739 690 566; E: hegerova@lidice-memorial.cz 
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