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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 
Uplynulý rok byl rokem 60. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty. 

Návštěvníci a hosté Památníku Lidice si připomínali tragédii novodobých dějin 

a uctili památku obětí zločinů nacismu. Podobně jako v předcházejících letech 

byla ústřední akcí pietní vzpomínka, která se konala na pietním území u 

hromadného hrobu zastřelených lidických muţů. Pietní vzpomínky se zúčastnil 

předseda vlády Miloš Zeman, ministr kultury Pavel Dostál a další ministři vlády 

ČR, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anna Dvořáková, 

představitelé církví, politických stran, organizací a regionálních správních 

orgánů. Přítomni byli rovněţ zástupci zahraničních zastupitelských úřadů v ČR 

a celá řada zahraničních delegací. 

 U příleţitosti pietní vzpomínky k 60. výročí vyhlazení obce Lidice byl 

slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Růţový sad, kde bylo  vysázeno přes 

20 000 růţových keřů  cca 200 odrůd. Na jeho obnovení i údrţbě se podílela téţ 

mládeţ   z České republiky a Německa. 

 V měsíci květnu 2002 byl gen. ředitelem TV NOVA Dr. Ţelezným 

slavnostně předán Památníku Lidice dvoudílný film „NOC DELŠÍ NEŢ DEN“, 

který byl natočen ze vzpomínek lidických ţen a dětí. 

 Významným úkolem v uplynulém roce byla realizace a rozšíření výstavní 

činnosti Památníku. V prostoru IN MEMORIAM byla od jara do podzimu 

otevřena stálá expozice výstavy „ŢIVOT V PŮVODNÍCH LIDICÍCH“.  Na 

přelomu května a června se konala výstava „Lidická sbírka –Umělci světa 

Lidicím“ v Galerii Kladenského zámku. 

 K 60. výročí vyhlazení obce Lidice byla Památníkem vydána rozsáhlá 

rešerše „Lidice 1942 – 2002“. Nejen badatelé, ale i široká veřejnost zde mohou 

nalézt soupis publikací, dokumentů a uměleckých děl, vydaných domácími i 

zahraničními institucemi. 

 V průběhu roku 2002 zorganizoval Památník Lidice řadu besed lidických 

ţen s naší i zahraniční mládeţí. 

 Mezi významné události loňského roku patří zakoupení bývalého 

kulturního domu v Lidicích a odstranění cca 15 let rozestavěné a zkorodované 

stavby - ţelezobetonové konstrukce, která měla být budoucí Lidickou galerií. Po 

provedení rekonstrukce bývalého kulturního domu, která byla v roce 2002 

zahájena bude v tomto objektu umístěna galerie s potřebnými depozitáři a 

technicko-administrativní zázemí. 

  

 

 

         Ing. Marie Tělupilová 

                        ředitelka Památníku Lidice 
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2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO ČINNOST 

 

 
 Památník Lidice je kaţdoročně cílem desetitisíců návštěvníků z celého 

světa. Nachází se 22 km od Prahy a nabízí návštěvníkům prohlídku stálé 

expozice muzea, pietního území a nově zrekonstruovaného Růţového sadu. 

 V muzeu jsou vystaveny sbírkové předměty - předměty a fotografie ze 

ţivota původních Lidic. Prohlídka expozice je doprovázena výkladem v 10 

světových jazycích. Návštěvníci mají také moţnost si zapůjčit textového 

průvodce expozicí muzea. V kinosále muzea nabízíme návštěvníkům výběr 

z několika filmů. Hlavní dokumentární film „Lidice“ a filmy na přání - „Noc 

delší neţ den“, „Druhý ţivot Lidic“ a „Lidické ţeny vyprávějí“. V roce 2002 

měli návštěvníci Památníku Lidice od jara do podzimu moţnost zhlédnout 

v prostoru IN MEMORIAM výstavu „Ze ţivota původních Lidic“.   

 Mezi naše sluţby návštěvníkům patří i poskytnutí externího průvodce 

pietním územím - v českém, anglickém a německém jazyce. Průvodce seznámí 

návštěvníky s historií a provede je místy, kde se nachází společný hrob 

zastřelených lidických muţů, základy Horákova statku, bývalý kostel sv. 

Martina ze 13. století, škola a hřbitov. Na pietním území jsou umístěny i sochy a 

plastiky. Nejznámějším dílem je sousoší od M. Uchytilové „Pomník dětských 

obětí války“.  

Mimo stálých expozic si mohli návštěvníci v kladenském zámečku 

prohlédnout část „Lidické sbírky“ –Umělci světa Lidicím, která bude po 

dokončení rekonstrukce umístěna v Lidické galerii. 

Pracovníci Památníku poskytují informace a odborné konzultace 

v otázkách spojených s tragédií Lidic před i po vyhlazení obce, odpovídají 

v průběhu roku na dotazy studentů, badatelů, pracovníků z řad masmédií, ale i 

řadových občanům z celého světa. 

Památník Lidice spolupracuje při poskytování neustále se zvyšující 

úrovně sluţeb s řadou institucí a organizací z domova i ze zahraničí.   

V červnu 2002 se lidické ţeny a děti spolu s několika pracovníky  

Památníku Lidice zúčastnili cesty „Po stopách lidických dětí“, pořádané Českým 

svazem bojovníků za svobodu. Cílem této cesty bylo jít po stopách osudu 

lidických dětí, zavlečených po lidické tragédii do Polska. Cesta bude podnětem 

k vydání knihy „Osudy lidických dětí“. 
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Návštěvnost v muzeu Památníku Lidice v roce 2002: 

 

Měsíc 
Návštěvnost 

celkem Cizinci Domácí Mládež cizina Mládež ČR 

Leden 191 43 62 86 0 

Únor 1 077 138 160 766 13 

Březen 2 159 484 137 1 493 45 

Duben 2 527 830 276 1 184 237 

Květen 4 260 1 046 567 1 797 850 

Červen 5 440 1 088 1 871 1 478 1 003 

Červenec 3 434 1 615 880 794 145 

Srpen 1 971 1 327 641 2 1 

Září 4 372 3 083 351 867 71 

Říjen 2 504 533 173 1 337 461 

Listopad 641 427 212 0 2 

Prosinec 280 221 59 0 0 

Rok 2002 28 856 10 835 5 389 9 804 2 828 

Porovnání:     

Rok 2001 28 575 9 534 7 655 9 643 1 743 

Rozdíl 281 1 301 -2 266 161 1 085 

 
  

 
Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2002: 

 
- Pietní vzpomínka u příleţitosti 60. výročí vyhlazení obce Lidice 

německými nacisty, která se konala 15. června 2002 za účasti předsedy 

vlády Miloše Zemana, zástupců Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, vlády a zastupitelských orgánů ČR a dalších 

hostí. Hlavní projev přednesl předseda vlády Miloš Zeman a ministr 

kultury Pavel Dostál. 

 

- V dubnu 2002 byla slavnostně odhalena pamětní deska a zasazen strom na 

podporu česko – německého usmíření v roce 60. výročí lidické tragédie, 

kterou věnoval „Kruh přátel česko – německého porozumění“.  

 

- V květnu 2002 byl Památníku Lidice slavnostně předán generálním 

ředitelem televize Nova dvoudílný film „NOC DELŠÍ NEŢ DEN“. 

Předání i premiéry filmu se účastnila řada hostů z kulturního i politického 

ţivota.  
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- V květnu 2002 byl téţ slavnostně předán Památníku Lidice za účasti hostů 

z řad  politického a kulturního ţivota film České televize + K2 filmu 

„DRUHÝ ŢIVOT LIDIC“. 

 

 

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2002: 

 
- Stálá expozice v muzeu Památníku, kde se návštěvníci mohou seznámit 

s ţivotem občanů původních Lidic, s tragédií Lidic i s budováním nových 

Lidic. 

 

- V květnu – červnu 2002 byla v Galerii Kladenského zámku představena 

široké veřejnosti „LIDICKÁ SBÍRKA“ - Umělci světa Lidicím. 

 

- Od dubna do října 2002 byla v muzeu Památníku v prostoru IN 

MEMORIAM přístupná široké veřejnosti výstava, která nesla název 

„Ţivot občanů původních Lidic“. 

 

- Dne 31. května 2002 se pracovníci Památníku zúčastnili vernisáţe 

jubilejního 30. ročníku „MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ 

VÝSTAVY  LIDICE 2002“ ve Veletrţním paláci v Praze, která zde 

probíhala od 1. aţ 26. června 2002. Památník Lidice byl prostřednictvím 

Obecního úřadu Lidice spolupořadatelem této významné mezinárodní 

dětské výstavy. 

 

 
Ediční a propagační činnost Památníku Lidice v roce 2002: 

 

- informativní články do sdělovacích prostředků 

 

- průběţně probíhalo doplňování jak nových, tak i dotisk inovovaných 

propagačních materiálů, broţur a průvodců v českém, anglickém a 

německém jazyce 

 

- v červnu 2002 byla u příleţitosti 60. výročí lidické tragédie vydána 

rešerše „Lidice 1942 –2002“ 

 

- v loňském roce byla téţ vydána nová pohlednice sousoší „Pomník 

dětských obětí války“ 
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3. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY 
 

 

Příjmy 2002 : 

a) vstupné ……………………………….……     806 tis.Kč 

b) příspěvek Ministerstva kultury ČR ………..  6 676 tis.Kč        

c) ostatní příjmy ……………………………… 1 326 tis.Kč 

 

 

Výdaje 2002 : 

a) materiálové náklady a energie ……………... 1 310 tis.Kč 

b) osobní náklady celkem …………………….. 2 687 tis.Kč 

c) ostatní náklady ……………………………... 4 806 tis.Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu : 

Neinvestiční prostředky 

     325 tis.Kč Rekonstrukce Růţového sadu 

     400 tis.Kč „Lidická galerie a technické zázemí Památníku Lidice“ 

Investiční prostředky 

  1 675 tis.Kč Rekonstrukce Růţového sadu 

     421 tis.Kč Rekonstrukce Růţového sadu-vybudování kamerového 

systému 

     356 tis.Kč Výkup pozemků v ochr.pásmu NKP Památník Lidice 

22 273 tis.Kč „Lidická galerie a technické zázemí Památníku Lidice“ 

 

 

 

 

Sponzorské příspěvky v roce 2002 celkem :   1.288 tis.Kč 

 

Dary na obnovu Růžového sadu :  1.152 tis.Kč 

Na obnovu Růţového sadu přispěli tito dárci : 

 

Landschaftsverband Rheinland, Koeln 

Česko-německý fond budoucnosti 

Marta Grulichová,  

Velvyslanectví Běloruské republiky 

Vrienden Nederland – Tsjechie & Slowakije, Limmen, Holandsko 

Jihočeský kraj 

Město Jindřichův Hradec 

Město Příbram 
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Česká nadace 2000 

 a  mnoho dalších, úplný seznam dárců naleznete na internetu, na adrese 

www.lidice-memorial.cz  . 

 

Dary na „Pomník dětských obětí války“ :   19 tis.Kč 

Dárce :    Emiko Nakadjima, Osaka, Japonsko 

                Lenka Kořínková 

 

Dar na obnovu Aleje B.Strosse : 103 tis.Kč 

Dárce :     Československo-britská společnost 

 

Dar na soutěž „Kids Guernica“ :  14 tis.Kč 

Dárce :     Dr.Ernst Uhl, Brémy, Německo 

 

 

Příspěvky a dary byly v roce 2002 pouţity v celkové výši 1.024 tis.Kč takto : 

Na obnovu Růţového sadu ………. 1.004 tis.Kč 

Na „Pomník dětí“ …………………       6 tis.Kč 

Na soutěţ „Kids Guernica“ ………      14 tis.Kč 

 

 

4. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST 
 

 zahájení rekonstrukce budovy bývalého kulturního domu na Lidickou 

galerii a technické zázemí Památníku Lidice 

 dokončení rekonstrukce Růţového sadu a jeho slavnostní otevření 

 vyčištění stromových porostů v areálu Pietního území 

 vybudování přístupové komunikace pro invalidní občany z parkoviště na 

nádvoří a k muzeu, opravy stávajících chodníků 

 spolupráce s Obecním úřadem v Lidicích při odstranění nedokončené 

stavby galerie a provedení terénních úprav na bývalém staveništi 

 rozšíření závlahového systému k nádvoří u muzea 

 údrţba travnatých ploch a lesoparků v areálu Památníku Lidice 

 běţné opravy a údrţba objektů v areálu Památníku Lidice 

 průběţné materiálně-technické zajišťování provozu Památníku Lidice 

http://www.lidice-memorial.cz/
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5. VÝHLED NA ROK 2003 
 

Památník Lidice bude ve své činnosti v roce 2003 pokračovat a rozšiřovat svoji 

výstavní, ediční,vzdělávací a prezentační činnost. Bude i nadále pokračovat 

v nastartované údrţbě stávajících objektů. Hlavním úkolem však bude 

rekonstrukce bývalého kulturního domu v Lidicích a vybudování Lidické galerie 

a technického zázemí Památníku Lidice a slavnostní otevření při příleţitosti 61. 

výročí lidické tragedie v červnu 2003. 


