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I. Sbírkové fondy – analýza stavu 

Sbírka muzea Památníku Lidice byla založena, jak stojí v jejím poslání, aby byla uchována vzpomínka 
na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického 
násilí. Drtivá většina sbírkových předmětů tedy pochází z obce Lidice, nebo jsou darované či nalezené 
z okolí Lidic. Sbírkové předměty pocházejí od 19. století až do 1. poloviny 20. století, z původních 
Lidic, které existovaly před vyhlazením obce.  
Sbírka je rozdělena na několik podsbírek, a sice historickou, fotografickou, NKP Ležáky, a KP Lety. O 
podsbírce výtvarné umění pojednává příloha č. 2. 
 
1.1 Charakter sbírky 
 
Sbírka obsahuje předměty dokumentární povahy, nehledě na jejich materiální charakter. V podsbírce 
historické jsou to např. dveře z lidického kostela sv. Martina, hasičská stříkačka, doklady z původních, 
drobné předměty (žehlička, klíče, zvonek, kořenka, tabulky s čísly popisnými, tabulky z vozů a 
koňských postrojů atd.), pracovní oblečení a obuv lidických mužů bylo nalezeno ve skříňkách v dolech 
a hutích v Kladně, kde muži pracovali, sbírkové předměty týkající se lidických občanů (dopisy, které 
psaly lidické ženy z KT Ravensbrück a které jim posílali příbuzní, různé drobné předměty vyráběné v 
KT Ravensbrück – zápisníčky, vyšívané kapesníčky, panenka ze zbytků látek, poukázky na zboží 
vězenkyň atd.). 
Podsbírku fotografickou tvoří v převážné většině fotografie, které jsou rozděleny do jednotlivých 
podskupin, jako např. Staré Lidice – poklidný život občanů v původní obci Lidice, foto muži, foto ženy, 
foto děti. Ničení Lidic nacisty – hořící Lidice, odklízení trosek, Lidice po vyhlazení. Tryzny v Lidicích – 
od r. 1945 do r. 1990, včetně kladení věnců. Delegace v Lidicích – od r. 1946 do r. 1979. Výstavba 
nových Lidic – od r. 1947. Ostatní a jiné – různé negativy. Z filmů jsou archivovány převážně filmy 16 
mm, jako např. ničení Lidic nacisty, poprava K. H. Franka a další dokumentární filmy o Lidicích. 
Podsbírka NKP Ležáky a KP Lety jsou nově zavedeny s přechodem NKP Ležáky a KP Lety do správy 
Památníku Lidice. 
 
1.2. Fyzické uložení 
 
Do roku 2005 byly sbírkové předměty uloženy v místnosti bývalého bufetu muzea v nevyhovujících 
podmínkách, jak klimatických, tak i bezpečnostních. V současné době jsou sbírkové předměty uloženy 
v moderních vyhovujících podmínkách v depozitáři, který se nachází v suterénu muzea. Depozitář byl 
nově vybudován v r. 2005–2006 po rozsáhlé rekonstrukci a rozšíření stávajícího muzea. Jak muzeum, 
tak i depozitář je elektronicky střežen s napojením na Policii České republiky. Prostory depozitáře jsou 
klimatizované, se zabudovanými elektronickými dataloggery s údaji teploty a vlhkosti. 



S přibývajícími sbírkovými předměty, bude třeba do budoucna průběžně depozitář doplnit dalšími 
úložnými prostory. 
 
1.3. Evidence, zpracování a digitalizace 
 
Památník Lidice spravuje svoji muzejní sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek (CES) pod 
evidenčním č. SPL/002-02-04/043002 podle platných předpisů, a to zejména zákona č.122/2000 Sb., 
vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury č. j. 
14.639/2000.  
Pro podsbírku historickou existuje první záznam evidence sbírkových předmětů podsbírky „historická“ 
v přírůstkové knize pochází z roku 1984. Řádná evidence podsbírky „historická“ trvala však pouze do 
roku 1990. Od 2. poloviny roku 1990 do konce roku 2000 nebyla vedena evidence sbírkových 
předmětů a jejich přírůstků. Od 1. ledna 2001, kdy se stal Památník Lidice příspěvkovou organizací 
Ministerstva kultury ČR, se navázalo na řádnou evidenci, včetně zápisu do CESu. Od 1. prosince 
2011 je zavedena nová kniha přírůstkové evidence podsbírky „Historická“, ve které bude vedena 
chronologická evidence přírůstků této podsbírky. Podsbírka „Historická“ je také vedená v programu 
DEMUS, kde se průběžně doplňuje v elektronické podobě popis nových přírůstků. 
U fotografické podsbírky je první záznam evidence v přírůstkové knize od roku 1980 do roku 1990. 
Stejně jako u výše uvedené podsbírky historické, i zde byla jejich evidence od roku 1990 do roku 2000 
přerušena – (údajně z úsporných důvodů). Od 1. ledna 2001 se navázalo na její řádnou evidenci, 
včetně zápisu do CESu. 
Od 1. prosince 2011 je zavedena nová kniha přírůstkové evidence fotografické podsbírky, ve které 
bude vedena chronologická evidence přírůstků této podsbírky. Podsbírka fotografická je vedená 
v programu DEMUS, kde se průběžně dopracovává – doplňuje v elektronické podobě, jak popis 
stávajících již získaných fotografií zaregistrovaných v CES, tak nových přírůstků. 
Sbírkové předměty nově zavedených podsbírek NKP Ležáky a KP Lety budou řádně průběžně 
evidovány v přírůstkové a inventární knize, zapisovány do CES a uskladněny v depozitáři muzea 
Památníku Lidice.  
 
1.4. Zpřístupnění veřejnosti 
 
Část sbírkových předmětů je vystavena v nové multimediální expozici muzea a ve výstavní síni Pod 
Tribunou. Předměty jsou i zde v klimatizovaných prostorách, se zabudovanými elektronickými 
dataloggery s údaji teploty a vlhkosti, a s elektronickým bezpečnostním napojením na Policii České 
republiky. 
Badatelé a studenti mají možnost si prohlédnout sbírkové předměty v elektronické digitální podobě.  
 
2. Koncepce akviziční činnosti 
 
Přesto, že je velmi těžké získat další sbírkové předměty, bude se i nadále usilovat všemi dostupnými 
způsoby o získání dalších předmětů od přeživších lidickou tragédii, jejich příbuzných, známých a od 
široké veřejnosti.  
 
II. Muzejní archiv 
V současné době se v muzeu Památníku Lidice vytváří kompletní databáze všech knih a publikací jak 
domácí tak i zahraniční produkce. Jednotlivé knihy a publikace se zapisují do tabulek v elektronické 
podobě, s velmi podrobným profesionálním popisem. Již počátkem příštího roku budou mít možnost 
studenti a badatelé v nově zřízené knihovně Památníku Lidice, si zapůjčit odbornou literaturu 
z přehledné nabídky. 
Dále se bude pokračovat v kompletní databázi všech níže uvedených jednotlivých archivních souborů, 
s popisem jednotlivých archivních předmětů v přehledné elektronické tabulce.  

 
Seznam jednotlivých složek archivu muzea Památníku Lidice 

A1 OBRAZY, PLASTIKY, ŠTOČKY 

A2 NAHRÁVKY – gramofonové desky, magnetofonové pásky, audiokazety, VHS kazety 

A2/a               BÁSNĚ, PÍSNĚ 

A2/b               HUDEBNINY, NOTY 

A2/c               REZOLUCE 

A3   FOTOKOPIE 

A4 OSTATNÍ ARCHIVNÍ PŘEDMĚTY 



A5 PÍSEMNOSTI, SEZNAMY 

A6/a              LITERATURA O LIDICÍCH ČESKÁ 

A6/b              LITERATURA O LIDICÍCH CIZOJAZYČNÁ 

A6/c              LITERATURA OSTATNÍ ČESKÁ            

A6/d              LITERATURA OSTATNÍ CIZOJAZYČNÁ 

A7/a              PLAGÁTY – VÝROČÍ LIDIC 

A7/b              PLAGÁTY – OSTATNÍ ČESKÉ 

A7/c              PLAGÁTY – CIZOJAZYČNÉ 

A7/d              PLAGÁTY – PROTEKTORÁT 

A8/a              FILMY 16 mm 

A8/b              FILMY 16 mm – ZNIČENÍ LIDIC 

A8/c              FILMY 8 mm – 35 mm 

A8/d              DIAPOZITIVY 

A 9/a              CD 

A9/b               DVD 

 
 
III. Personální zajištění koncepce 

Od roku 1984 do roku 1991 spravovala muzejní sbírku jedna pracovnice – archivářka na plný úvazek. 
Od roku 1991 do roku 2000 nespravoval muzejní sbírku nikdo. Do roku 2000 spravoval Památník 
Lidice Místní úřad v Lidicích. Od roku 2001 přešel Památník Lidice do správy jako příspěvková 
organizace pod MK ČR. Od roku 2001 muzejní sbírku spravuje vedoucí muzea s pomocí průvodkyně 
muzea. S digitalizací muzejní sbírky vypomáhají studenti na Dohodu. Vzhledem k tomu, že se muzejní 
sbírka Památníku Lidice rozrůstá o novou podsbírku Jiná NKP Ležáky a podsbírku Jiná KP Lety, 
včetně časově velmi náročné evidenci všech sbírkových předmětů v programu DEMUS, je zde 
nepostradatelný archivář, tak jak tomu bylo do roku 1991. 
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