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Příloha č. 3: Vybrané odpovědi z rozhovorů se ženami jménem Lidice.  

 

 

 

 Lidice Ba, *1967, São Paulo, Brazílie  

Lidice reminds me pain and all things that a war 

brings: violence, extirpation, destruction, injustice, 

traumas... Nothing light.
1
 

                                                               

 

Lidice Candelario,*1952,San Juan, Portoriko  

I am a social worker and I think my job has to do 

with my name. I am very proud of my name and 

now that I have the opportunity to meet all of you I 

know that I have something in life to live for, 

besides my children and family. 

 

Lidice Diaz, * 1975, Havana, Kuba 

My grandfather was the Granma yacht expedition, then all his 

grandchildren when they were born they gave names of martyrs of 

our country. It was a barbaric event that shocked the world. Cuba 

and especially for being a country that has always been under U.S. 

pressure and is made has a significant meaning for all Cubans. 

 

     Lidice Figuerova Lewis, * ???,Tlalpan,Mexiko  

 I think that it is related to the social strugles that we have to confront 

here, from Mexico to Patagonia, poverty, cruel governments, 

injustice. In a way Lidice symbolizes that, a small town that becomes 

part of something bigger, that gives shelter to people that is fighting 

against brutality, I think this is one of the reasons there are many 

women called Lidice here. 

 

                                                 
1 Fotografie v čepicích „Lidice ţijí dál“ byly od ţen zasílány producentovi filmu Lidice Adamovi Dvořákovi, 

který přišel s nápadem oslovit přes sociální sítě ţeny s tím to jménem a čepice jim zaslat.    
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Lidice Garzia, * 1982, Mexiko City, Mexiko 

 

Well, my mom reads a lot and when he was young 

she read some history in history book and there 

was old passage about Lidice…and LIDICE is 

now my name. 

 

 

                                                                       

Lidice Mayra, * 1987, Mexiko City, Mexiko 

 

I live in México City and it is consider Noth 

America and personally I think that good things 

can return to live from the ashes, and the human 

(community) heart is timeless 

 

 

Lidice Nava, * 1980 , Morelia, Mexiko 

I am proud to have the name Lidice because of the 

history it holds. I consider it a legacy because 

everytime someone asks me about my name, I can 

tell them the story of Lidice. I live in the U.S., and 

many people have never heard the name or of the 

Lidice tragedy. 

 

Lidice Xavier, * 1975, Brazílie 

Actually, my mother gave me this name because she 

read a book and talked about the town of Lidice, 

despite all the sadness of this city, one day told me 

that also means "happiness." The impact we have on 

this name is that after learning the true story, I 

started to give more value to this name I carry. 
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Příloha č. 4: Projev Barnetta Strosse v Lidicích u příležitosti 20. výročí vyhlazení obce.  

 

Mr President  

Madame Mayor 

Ladies and Gentlemen 

And FRIENDS  

 

When I first visited Lidice in July 1946 with the parliamentary delegation, there was only the 

Nazi destruction of the village to see. I beheld only the mass grave and above it the towering 

wooden cross, with its circling halo of barbed wire. In the grave lay the remains of all the 

former male inhabitants who were more than 15 years old . They had been shot on June 10
th

 

1942 following the slaying of Heydrich , the Nazi leader in Prague. The women were sent to 

concentration camps . The children perished in the gas chambers. Only 17 survived.  

On June 13
th

 1942, within a few days of this calamity , an exhibition was opened in the art 

gallery of Henley , Stoke on Trent which commemorated the „seven years of friendship 

between Czechoslovakia and the USSR‟ The exhibition was organised by the Czechoslovak-

British friendship club.  

 

I had been requested to propose a vote of thanks to the speakers from the USSR and 

Czechoslovakia . Among other things which I mentioned , I said that the Nazi‟s appeared to 

think that this cold blooded murder would serve two purposes. It would act as a deterrent 

upon rebellious Czechs and Slovaks , and it would appease Hitler for the assassination of 

Heydrich .  

 

With my friends of the North Staffordshire Miners union I discussed what could be done.  

In a letter in July 1942 I asked for the support of the 20,000 miners of North Staffordshire and 

through them for the support of the miners of Great Britain.  

 

I wrote as follows „ it must never be forgotten that centres of resistance exist everywhere in 

Europe , and that men who struggle in the underground movement need all the help we can 

give them.  

 

By their action the miners declare their international solidarity with all their comrades and 

with all men who are prepared to fight for freedom.  

 

The miners lamp dispels the shadows on the coal face . It can also send a ray of light across 

Europe to those who struggle in darkness.‟  

1. the rebuilding of Lidice  

2.  the rescue of the widows and children of those who were murdered.  

 

Our plans matured . We asked that Lidice be rebuilt as a modern village for miners and other 

workers , and that a research station be built in the village to collect all available data on 

safety factors in coal mining and issue the findings to every mining centre . By this means the 

movement declared its intentions of protecting hundreds of miner‟s lives for every man 

murdered in Lidice.  

 

On September 6
th

 1942 the inaugural meeting was held in the Victoria Hall Stoke on Trent . 

Three thousand men and women were packed in the hall and on the platform behind the 

rostrum were massed the flags of the allied nations.  
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For the Soviet Union , the Minister Plenipotentiary , Mr Borgomolou spoke as follows:  

“ the humane idea of rebuilding Lidice demands that we put an end to the enemy as soon as 

possible . So let us fight for the earliest defeat of Hitler ,for final victory over the brutal 

enemy”  

 

After the President of the British Miners ,Dr Benes ,the president of Czechoslovakia spoke as 

follows :- “ Only a hard lesson ,not of revenge ,but retributive justice will teach the Germans 

that it does not pay to attack other nations.”  

 

On the 9
th

 September ,the Yugoslav envoy broadcast his impressions of our meeting :- 

“ Every occupied territory in Europe has its Lidice. This Czech village whose fate was 

publicly  announced by the Nazis as a warning to the Czechoslovak people ,has become a 

symbol and a challenge to all of us . It also exemplifies our determination to build a better and 

happier world.”  

 

In this way the “Lidice shall live” movement had its birth. The imagination of the people was 

stimulated and supported . The movement spread to other towns and cities ,and 

demonstrations of the type that were held in Stoke on Trent were organised with great success 

in Birmingham , Derby , Leeds and Coventry . “Lidice shall live” committees sprung up in 

many other towns such as Cardiff ,Durham,Edinburgh, Aberdeen and Leamington . In Britain 

the name of the village that had been condemned to death became a household word.  

In Coventry on Sunday 12
th

 March 1944 ,Mr Benes declared that there were three habitations 

of man that had been made deathless by suffering and persistence. These were Stalingrad , 

Coventry and Lidice . “The moment is approaching where in my own country also a signal 

will be given and the people will rise against their alien masters.  

 

SYMBOLISM 

From the very beginning we had in mind a movement which would play its part in giving 

inspiration and courage to all those who struggled under the Nazi heel.  

 

The Battle of Britain had been won by the courage of British pilots . The red armies defence 

of Stalingrad dug the grave in which the hopes of Hilter were buried. Czecholslovak pilots 

were joining the British airforce in increasing numbers . In this way they gave open support to 

the resistance movement in Czechoslovakia . From the ashes of Lidice there would spring 

another village .Only free men should hew the stones and only free men should bind them 

together. , for in this village as in so many others ,would dwell those whom the Nazis thought 

to enslave – the men women and children of a world free, secure and at PEACE.  

 

The Rose Garden  

In June 1955 , the Rose garden of peace and friendship was opened. In Britain we appealed to 

organisations, local authorities and citizens The warm response in Britain was shown by the 

gift of more than 10,000 rose trees .Quickly following our lead 35 other nations took part in 

the campaign.  

Among our British rose trees several thousand were named  

“independence” 

“happiness”  

and “peace”  

 

In 1955 we said that “ Lidice belongs to the world and all  who suffered the torments of war. 

Today mankind has one common enemy and that enemy is WAR .  
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Only a realisation of our common humanity can save mankind in this age of the Hydrogen 

bomb” For the 20
th

 Anniversary the British Lidice Committee sent 2,300 trees of the “Rose of 

Lidice” This rose was newly developed to bloom in the soil of Lidice itself and help to remind 

the whole world of the need foe an enduring PEACE.  

 

Early this year in the Czechoslovak embassy in London  ,we presented to Madame Jarosova 

,the mayor of Lidice ,paintings and a piece of Sculpture . They are to be part of an 

international collection in Lidice .  

 

We look at artists as poets and teachers and they bring a special message of beauty and peace .  

We offer you these gifts as one more link in the bond of friendship between our countries .  

Although we meet at the scene of one of the worst crimes in history, Lidice is indeed a 

symbol of LIFE . In our time there is no alternative to LIFE . In our atomic age LIFE and 

PEACE are indivisible.  

“Lidice Lives  

“Peace”  
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Příloha č. 5: Fotografie obrazů Jacoba Kramera a Ruskina Speara – podobizny 

Barnetta Strosse, které jsou součástí Lidické sbírky. 

 

Autor Jacob Kramer - Podobizna dr. Barnetta 

Strosse (křída, papír 58 x 43,5cm), součást lidické 

sbírky moderního umění, Památník Lidice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Ruskin Spear – Podobizna Sira 

Barnetta Strosse, 60. léta 20. stol 

(olej,plátno, 106 x 76,5 cm), součást 

lidické sbírky moderního umění, Památník 

Lidice.  
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Příloha č. 6: Členové Společnosti pro obnovu Lidic, zvolení v roce 1946
2
 

 

Členové Společnosti pro obnovu Lidic, zvoleni v roce 1946 

 

a) členové ze zákona 

lidické ţeny: 140 členů 

určení členové ze zákona:  

1. Zemský národní výbor, Praha 

2. Místní národní výbor Buštěhrad  

3. Místní národní výbor Hřebeč 

4. Místní národní výbor Makotřasy 

5. Okresní národní výbor Kladno 

6. Místní národní výbor Louka  

7. Místní národní výbor Miřetice 

8. Místní národní výbor Tisovec 

9. Místní národní výbor Včelákov 

10. Místní národní výbor Vrbatův Kostelec 

11. Místní národní výbor Pavlovice 

12. Okresní národní výbor Chrudim  

 

b) přijatí členové:  

 

1. Československá obec legionářská 

2. Československý rozhlas s.s.r.o 

3. Diecézní rada Církve československé 

4. Rada starších Církve československé 

5. Spojené ocelárny Poldi – Koněv 

6. Svaz osvobozených vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 

7. Syndikát českých spisovatelů 

8. Ústřední rada odborů 

9. Všeobecný druţstevní svaz pro Čechy a Moravu 

10. Závodní rada podniku Kladno 

11. Česká akademie věd a umění 

12. Svaz národní revoluce 

 

c) zvolení členové: 

 

1. Josef David, předseda Ústavodárného národního shromáţdění 

2. Julius Firt, poslanec Ústavodárného národního shromáţdění 

3. Msgn. František Hála, ministr pošt 

4. Mjr. Josef Horák 

5. František Knor, generální tajemník Společnosti pro obnovu Lidic 

6. Dr. František Kropáč, ministerský rada (MV)  

7. Bohumil Laušman, ministr průmyslu 

8. Evţen Löbl, sekční šéf ministerstva zahraničního  obchodu 

9. Václav Nosek, ministr vnitra 

                                                 
2
 Státní okresní archív Kladno,Fond Společnosti pro obnovu Lidic, karton č. 3, Zápisy se schůze správního 

výboru ze dne 12. 12. 1946, Členové Společnosti.  
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10. Dr. Vladimír Pelikán, min. rada sociální péče 

11. František Pelikán, Včelákov u Chrudimi 

12. Mjr. Josef Stříbrný 

13. Antonín Bureš, Miřetice, Vrbatův Kostelec 

14. Bohumil Čech, Karlovy Vary 

15. František Kostink, zemědělský referent v Praze 

16. Václav Malý 

17. Josef Jaroš 

18. Jaroslav Miller 

 

 

Členové prvního správního výboru:  

1. Václav Nosek, předseda 

2. Josef David, místopředseda 

3. Ladislav Kopřiva, místopředseda 

4. JUDr. František Kropáč, místopředseda 

5. Helena Leflerová, místopředseda 

6. František Knor, generální tajemník 

7. Bohumil Laušman 

8. František Hála 

9. Dr. Ing, František Kostink 

10. arch. Jaroslav Mildorf 

11. Josef Starý 

12. Julius Firt 

13. Evţen Löbl 

14. Marie Kohlíčková 

15. Miroslava Podohorová 

16. František Procházka 

17. Antonín Bureš 

18. Antonín podrazský 

19. Antonín Kutzer 

20. Václav Cingl 

21. Jaroslav Moravec 

22. prof. dr. Václav Trkal 

23. Václav Cipro 

24. JUDr. František Radoš 

25. A. Neumann  

26. Antonie Kleinerová 

27. dr. Vojtěch Volavka 

28. neuvedeno v seznamu 

29. neuvedeno v seznamu 
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Příloha č. 7:  Prohlášení Společnosti pro obnovu Lidic k emigraci Josefa Horáka 

 

Prohlášení Společnosti pro obnovu Lidic k emigraci Josefa Horáka 

     

Společnost pro obnovu Lidic a Místní národní výbor Lidice prohlašují, ţe bývalý mjr. Josef 

Horák, za války příslušník Britského královského letectva nemá s touto společností a s MNV 

nic společného a nemá práva mluviti za hranicemi za Lidice. Po osvobození nenašel cestu a 

neměl zájem o potřeby lidických, v národním výboru Lidic byl zcela pasivní, takţe z něho 

musel býti pro neúčast a neschopnost vyloučen. S poslancem Firtem brzdil vzkříšení Lidic 

tím, ţe uměle udrţoval uvolňování finančních prostředků, aby vzbudil nespokojenost mezi 

lidickými ţenami a ve veřejnosti. Tímto jednáním sledoval nekalý prospěch národně 

socialistické strany na Kladensku. 

     Svoji rozkladnou a rozvratnou činnost dovršil tím, ţe ilegálním způsobem odešel do 

Anglie za svou anglickou manţelkou, nic nedbaje toho, ţe se tím dopouští zběhnutí a ţe 

porušuje vojenskou přísahu, kterou učinil své vlasti. Společnost pro obnovu Lidic a lidické 

ţeny odsuzují s rozhořčením jednání i útěk mjr. Josefa Horáka jako odstrašující případ 

povýšence, který ztratil styk a vztahy k lidu, z něhoţ vzešel, a spojil se s kapitalistickými 

reakcionáři, jichţ okázalým způsobem ţivota se dal oslniti. Jeho jednání a zvláště jeho 

poslední čin nemůţe báti charakterizován jinak, neţ jako zrada na svaté památce Lidic a na 

národu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Příloha č. 8: Návrh vládního usnesení o zrušení Společnosti pro obnovu Lidic 

 

Návrh vládního usnesení o zrušení Společnosti pro obnovu Lidic. 

Vláda 

     I.         ve smyslu §13 odst. 1 vládního nařízení č. 188/1946 Sb. o statutu Společnosti pro 

obnovu Lidic ruší dnem 31. prosince 1958 Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem ze 

dne 13. 9. 1946, č. 187/1946 Sb.; 

     II.     souhlasí s tím, aby zbývající úkoly zrušené Společnosti, které nebyly dosud 

převedeny nebo splněny, přešly na následující orgány: 

a) podávání dodatečných informací o otázkách týkajících se zničených obcí a jejich 

obyvatel (§b odst.1 bod 4 statutu) – na radu MNV v Lidicích a na ÚV Svazu 

protifašistických bojovníků,  

b) získávání domácí a cizí veřejnosti pro snahy, sledované aţ dosud Společností, 

veřejnými přednáškami a účelnou propagací (§2 odst. 1 bod 5 statutu) – na radu 

MNV v Lidicích a na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, 

c) zprostředkování a udrţování styků a součinnosti s korporacemi jednotlivci v cizině 

(§2 odst. 1 bod 6 statutu) – na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, na  radu MNV 

v Lidicích a na Československý výbor Sadu přátelství a míru v Lidicích,  

d) vydávání spisů o zničených obcích a částech obcí (§2 odst. 1 bod 7 statutu) – na ÚV 

Svazu protifašistických bojovníků, pokud jde o Lidice téţ MNV v Lidicích, 

e) pořádání výstav a kulturních podniků ve pospěch účelu sledovaného aţ dosud 

Společností (§2 odst. 1 bod 8 statutu) – na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, 

f) péče o hromadný hrob a upomínkové museum v Lidicích – na radu MNV v Lidicích; 

III. ukládá 

1. radě KNV v Praze 

a) provést likvidaci Společnosti a případný likvidační přebytek odvést ministerstvu 

financí do státního rozpočtu, 

b) v dohodě ÚV Svazu protifašistických bojovníků, Československým výborem obránců 

míru, radou ONV v Kladně a radou MNV v Lidicích podrobně vymezit úkoly, které 

přechází na orgány uvedené v části II.,  

c) předat majetkové podstaty, pouţívané aţ dosud Společností, k plnění převáděných 

úkolů, jakoţ i převést pracovníky Společnosti na orgány, které převáděné úkoly 

přejímají; 

2. ministerstvu financí zabezpečit pro přejímající orgány finanční částky k úhradě 

nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s převzetím nových úkolů.  

Provede: rada KNV v Praze a ministerstvo financí 

Na vědomí: ÚV Svazu protifašistických bojovníků, Čs. výbor obránců míru, rada ONV                                                                                                        

v Kladně, rada MNV v Lidicích a Společnost pro obnovu Lidic.  
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Příloha č. 9:  Fotografie lidických žen při práci na výstavbě obce, 1947, archív 

Památníku Lidice. 
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Příloha č. 10:  Osobní vyznání Bohumila Prokůpka k výtvarnému řešení expozice 

v lidickém muzeu
3
 

Výtvarné řešení expozice Lidice 

Bohumír Prokůpek 

Jak vzniklo výtvarné řešení Lidického památníku? v podstatě nebudu daleko od pravdy, kdyţ 

řeknu, ţe šokem. Kdyţ jsem byl vyzván abych vytvořil návrh řešení, dostal jsem od 

zadavatele jako vodítko publikaci PhDr. Eduarda Stehlíka „Lidice, příběh české vsi“. Jistě, 

jako asi kaţdý jsem znal příběh Lidic, ale po přečtení této knihy jsem se ocitl ve stavu 

velkého rozrušení, bylo mi aţ fyzicky špatně, nemohl jsem spát. Měl jsem před očima šílené 

detaily a hlavně tváře lidí, kteří se ocitli v obludné hře o moc, kde ţivoty nemají cenu. Chodil 

jsem do Lidic a v noci jsem procházel prázdný prostor, snaţil jsem se vnímat signály, které 

jsou v tomto místě uloţené. Je vidět na trávě co se tu stalo, anebo na kamenech? A co stromy, 

těch pár, které zbyly? Anebo se po čase uţ skutečně nepozná nic? Věci, které se staly 

upadnou v zapomnění, kdyţ ti, kteří vzpomínali odejdou? A je moţné na takovéhle věci 

zapomínat? Vţdyť se nepřestaly dít, stále o nich slyšíme, je to vlastně stále totéţ, boj o moc 

nad jinými, nad světem. 

Pomalu jsem začal vnímat, které věci na mne působí, v čem je síla vzpomínek, co je jejich 

matérií. Nakonec to byli lidé, tváře a jména, a jejich svět. Jenţe tenhle svět uţ neexistuje, na 

jeho místě je pláň. Ale zůstalo několik autentických předmětů a fotografie. A jak uţ to 

fotografie umí, přenáší nejen vzhled, ale i atmosféru, plynoucí čas a vrací nám i naše, často uţ 

uvědomělé, pocity. 

Můj původní záměr, který získal obrysy během seznamování s materiály, byl asi takovýhle: 

tváře a jména, světelné vzpomínky na něco, co uţ není. Zde sehrála svou roli jedna příhoda 

z mých toulek po rodné Vysočině. V obci Kaliště, rodišti Gustava Mahlera, jsme si dali sraz 

s přítelem básníkem Milošem Doleţalem na půlnoční mši ve zdejším kostelíku. Mladý farář 

se potýkal s kázáním tak, ţe uţ jsme váhali, zda nevyrazit do krajiny. Pak ale, jak je v místě 

zvykem, začal předčítat jména mrtvých i ţivých, vlastně všech obyvatel obce, za které byla 

tato mše slouţena. Cítil jsem mrazení, byli totiţ najednou přítomni všichni, ţiví i mrtví, celá 

obec Boţí. 

Tento prastarý obřad, který sahal jistě aţ za hranice křesťanského času, se mi vybavil zde 

v Lidicích. I toto bylo svolávání těch, kteří odešli. Ke vzpomínce pro jedny, ke svědectví pro 

druhé. A najednou mi bylo jasné, ţe středem dění bude prostor vytyčený dochovanými 

kostelními vraty a světelným obrazem oltáře zničeného kostela sv. Martina. Právě prázdné 

prostory zde mají svůj smysl, právě prázdnota, odejmutí zjevného, je zde obsahem. A právě 

jen světelné obrazy toho co bylo a uţ není zde mají hodnotu výpovědi. K nim pak jsou 

protikladem jména otisknutá v betonové zdi. Ostatní prvky uţ jsou více funkční, hlavní napětí 

bylo pro mne dáno atmosférou, kterou vytváří tento „střed obce“, dotvářený vertikálami 

ostatních ploch. Třetím významným bodem prostoru byla pro mne plocha, na kterou jsem 

chtěl promítnout obraz mrtvých muţů. Těla měla leţet na zemi, ve skutečné velikosti, plocha 

měla mírně stoupat a být tak od okolního terénu přece jenom oddělena. Z dochovaných tří 

fotografií vznikl výsledný obraz elektronickým spojením. Původně jsem nechtěl do ţádných 

dobových materiálů zasahovat. Prach, škrábance a často krev, to všechno pro mne byly stopy 

skutečných dějů a dotvářely autentičnost těchto sdělení. Fotografie mrtvých však nakonec jiné 

                                                 
3 http://www.lidice-memorial.cz/new_exposition_authors_cz.aspx#prokupek, staţeno 5. 12. 2011.  

http://www.lidice-memorial.cz/new_exposition_authors_cz.aspx#prokupek
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řešení neumoţnila. Nízká ostrost dvou hlavních snímků neumoţňovala dostatečné rozlišení. 

Dva snímky, které na sebe bezprostředně navazují, byly pořízeny pouhým pootočením 

fotografa a je na nich vzdálenější pohled na těla a stěnu Horákova statku. Třetí snímek, který 

jsem měl k dispozici, byl naopak detailnější, nepatrně z jiného úhlu. Tam kde jsem 

identifikoval stejná těla jsem snímky spojil. Bylo to pro mne velké dilema o pravdivosti 

sdělení, snad jsem tím celé věci moc neublíţil. 

Většinu prostor jsem cítil jako otevřenou, tedy bez stropů. Kovovou sítí, zavěšenou na stropě 

místo podhledu, jsem se snaţil potlačit ukončenost prostoru směrem nahoru a prostor, 

mizející do tmy tak znejistit, definitivně ho neukončovat. V místech, kde jsou zmiňováni 

mrtví však bylo třeba tíseň i uzavřenost sdělení posílit. Zejména v místě, které je věnováno 

strašnému osudu dětí bylo podle mne třeba vytvořit určitý labyrint s aţ hmatatelnou úzkostí. 

To jsou tedy prostory, kde je vytvořen strop. V několika místech jsou předměty, které se 

dochovaly. Jsou umístěny buď ve třech nikách ve zdi anebo ve dvou zasklených vitrínách 

v zemi. Ty v zemi jako připomínka míst, kde byly nalezeny. Je to jakýsi hrob.  

Jako konečný bod expozice jsem vnímal nutnost svědectví, odděleného i formálně od 

ostatních projekcí, od ostatní expozice. Jestliţe expozice celá nás přenáší do minulého času a 

chce, abychom se ho účastnili, pak závěr je jednoznačně současný. Je aktuálním svědectvím, 

je soudem. Právě zde se pro mne ukázala profesionalita kolegů, jejich hluboký vhled a 

znalosti. Sotva bylo toto téma zmíněno, pan Štingl prostě řekl, to uţ mám natočené, je to 

připraveno. 

Nezmínil jsem doposud naprosto podstatnou součást expozice, tj. filmové projekce. Zde se 

musím vrátit k začátků projektu. Právě díky oběma hlavním spoluautorům, Dr. Stehlíkovi a 

panu reţiséru Štinglovi, bylo k dispozici mnoţství fotografií, filmových dokumentů a 

archiválií. A co je nejdůleţitější, nebylo mezi námi rozporu v hlavních obrysech toho, co 

ukázat. Pan reţisér Štingl měl svoji jasnou představu a spolu jsme hledali způsob, jak ji 

realizovat. Vstupní prostor, jak já říkám „rotundu“, viděl od začátku jasně jako trojitou 

projekci monumentálního účinku. To se mu podařilo. I jinde jsem si musel uvědomit, ţe jeho 

filmové projekce jsou natolik silné, ţe jsem odstraňoval postupně některé zamýšlené sloţky 

expozice, aby síla tohoto sdělení nebyla narušena. To byl hlavně případ „bunkru“ s tématem 

dětí, který je jedním z nejemotivněji působících míst expozice a kde se k celistvému sdělení 

filmového dokumentu asi nedá uţ nic dodat. Je pro mne nutností zmínit i mistra střihu Luďka 

Hudce, jehoţ umění jsem mohl sledovat ve střiţně ale i v samotné expozici, kde jeho jasné 

názory nepochybně prospěly celkovému vyznění. 

Při úvahách, jaké materiály pouţít jsem za základ zvolil beton, věcný, funkční, neokázalý aţ 

studený, s povrchem přijímajícím otisky. Atmosférou měl být zšeřelý prostor, ze kterého 

vystupují světlem oddělené bloky nestejných výšek a orientace. Řešení prostoru se nemělo 

vyhýbat funkčním konstrukčním prvkům stavby. Další materiály uţ se přirozeně vázaly na 

tuto volbu, tedy kov a sklo. K sezení pak byly pouţity čisté bloky bukového dřeva. Sám 

prostor expozice jsem navrhl během čtrnácti dnů zcela souvislé nepřerušené práce. Pracoval 

jsem v určitém „vytrţení“, ve dne v noci. Podívám li se dnes na původní návrh, je v něm 

oproti realizace překvapivě málo změn. Co naopak bylo třeba vytvořit, byly vstupní prostory, 

a to tak, aby byly čistým, funkčním a pozitivním kontrapunktem celé expozice. Zde se citlivě 

projevil arch. Jan Ţalský, který i v ostatních částech expozice pomáhal sladit mé návrhy 

s výrobní realitou. 
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Přemýšlím li nad současnou podobou toho, co jsme vytvořili, vidím jako nezbytné pro ţivot 

tohoto útvaru i dokončení navrţené informační části v prostoru pod současnou tribunou u 

parkoviště. Současná expozice, jak jsme zamýšleli, má výrazně emotivní charakter. Je však 

nutné, aby obrovské mnoţství materiálů, shromáţděných především oběma spoluautory, Dr. 

Stehlíkem, reţisérem Štinglem i dalšími, nalezlo svou cestu k těm, kteří budou chtít svůj 

emotivní záţitek doplnit o fakta. 

Jako další úkol vidím i ve vizuální připomenutí zmizelé obce v současném pietním prostoru, 

který bez tohoto dokončení by se mohl v budoucnosti stát jen jakýmsi promenádním parkem a 

devalvovat tak sílu paměti místa. 

Posledním, patrně vzdáleným cílem, by pro mne bylo vystavění nového lidického kostelíka, 

který uţ ve své mysli vidím. Tak by se uzavřel pomyslný oblouk času. 

Bohumír Prokůpek 
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Příloha č. 11:  Osobní vyznání Pavla Štingla k  řešení expozice v lidickém muzeu
4
 

... snad nejdůležitější zásadou je udržet na uzdě sebe sama 

Pavel Štingl 

Mám-li hovořit za svou část autorského vkladu do nové expozice lidického muzea, pak bych 

rád úvodem vzpomněl určité tradice, kterou polyekránové formy v naší zemi mají. Málokdo 

ví, ţe tato zemička je vlastně velmocí na víceplátnové projekce. Jejich důmyslné 

programování a řízení se rozvíjí od šedesátých let, kdy se velikou atrakcí Prahy stala Laterna 

Magika. To byly doby spojené s reţiséry významných jmen, jako byl Miloš Forman, Jan 

Roháč, Radúz Činčera a další. 

Vzhledem k nedostatku domácích financí se v průběhu let sedmdesátých a osmdesátých řada 

realizací vyvezla do zahraničí na nejrůznější světové výstavy a další okázalé atrakce. 

V muzeálním světě se polyekrany objevují v posledním desetiletí především s rozvojem a 

zlevňováním datatechnologií. Navzdory velikému potenciálu tvůrců se však našim muzeím 

multimediální realizace aţ dosud téměř vyhýbají. Svou roli hraje patrně i slabé povědomí 

muzejníků o dramaturgických moţnostech současných technických pomůcek. 

V našich expozicích objevíme nezřídka jakési improvizované kino prezentující pohyblivé 

obrázky z nejrůznějších archivních zdrojů. Programy bez patřičného zpracování pak dost 

často nekorespondují s expozicí, či zatěţují návštěvníky svou délkou. Souhra technologických 

moţností moderních dataprojektorů s patřičnou výtvarnou koncepcí je u nás naprosto 

výjimečná. 

Jinak je tomu v některých evropských zemích. Největší mnoţství zdařilých multimediálních 

expozic objevíme v muzeích zasvěcených historii dvacátého století – tedy logicky válečným 

konfliktům této epochy. Z nejvýznamnějších instalací, které já sám povaţuji za velmi 

inspirativní, můţeme jmenovat muzea na vyloďovací linii Normandie, válečné expozice na 

různých místech Británie a konečně velmi zdařilé rozsáhlé Imperial War Museum v Londýně. 

Nedokáţi posoudit, zda v našem kontextu trpíme v okruhu odborné veřejnosti nedostatečnou 

znalostí o zahraničních muzejních trendech. Mohu však konstatovat, ţe dřívější apriorní 

odmítání moderních technologií pro jejich cenovou nedostupnost je vývojem posledních 

několika let jiţ neopodstatnělé. Doţili jsme se doby, kdy zázemí pro kvalitní muzeální 

expozici se pohybuje v relacích, které zaopatřit je jednodušší, neţ sehnat kvalitní tým 

k vymyšlení koncepce a zrealizování efektní a filosoficky hluboké expozice. 

 

Vlastní práce na mé části autorské spolupráce v Lidicích – tedy na filmech pro multimediální 

části muzea byla velikým dobrodruţstvím. Kdyţ jsem začal oslovovat členy realizačního 

týmu – které jsem pochopitelně volil ty nejlepší v oboru a nejzkušenější s neobvyklými 

multivizemi, zdáli se všichni aţ zaskočeni tím, ţe se vůbec doţili doby, kdy se někdo rozhodl 

podobným záměrem instalovat stálou expozici. Většina z klíčových tvůrců přijala svou účast 

v týmu za něco čestného a oborově prestiţního. 

                                                 
4 http://www.lidice-memorial.cz/new_exposition_authors_cz.aspx#prokupek, staţeno 5. 12. 2011.  

http://www.lidice-memorial.cz/new_exposition_authors_cz.aspx#prokupek
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Střihu, jenţ kaţdé sloţitější multivizi ve skutečnosti vdechne ţivot, se ujal Luděk Hudec. Za 

kamerou dotáček byl Miroslav Janek, zvuková reţie se rozloţila hned mezi dva mistry svého 

oboru – Pavel Rejholec míchal a zvukově moduloval jednotlivé projekce, zatímco Pavel 

Dvořák doslova krotil akustiku poněkud jeskynního prostoru muzea. 

Velikým dílem přispěli také kolegové z Národního filmového archivu – Karel Čáslavský, Eva 

Pavlíková a Tereza Dvořáková. 

Náš záměr byl totiţ o to nesnadnější, ţe v labyrintu minulosti projektory nezobrazují 

stylizované záběry, jak tomu obvykle u multivizí bývá, ale pro autenticitu příběhu jsme 

zpracovali stovky hodin filmových archivů, které oţívají na betonových projekčních plochách 

jak dotyky starých časů. 

Práce s archivními materiály pro emotivní memoriál je vlastně blízká čarodějnému 

uzdravování dokumentárních filmů. Je třeba si uvědomit, ţe většinu materiálů, které jsme 

zpracovali natáčeli „profesní kolegové“ před desítkami let pro zcela politicky ideologizované 

zpravodajství. Záběry ze ţurnálů UFA měly své jasné pevné zákony na kompozici, vazbu i 

zvukovou dramaturgii. Jsou to vlastně stylizované snímky s jen částečnou autenticitou. 

Naše sestřihy ovšem vlastně nejsou zpravodajským remakem. Dali jsme si za úkol zrcadlit 

atmosféru starých časů, atmosféru první republiky s její harmonií a napětím, která se ovšem 

zlomí do dramatu Druhé světové války. To všechno se snaţíme přiblíţit bez průběţného 

komentáře a bez vysvětlování co bylo co a kdo byl kdo. 

Po celou dobu jsme se snaţili dodrţet, ţe snad nejdůleţitější zásadou je udrţet na uzdě sebe 

sama. S šestnácti projektory se dá v uzavřeném prostoru vytvořit veliký efekt. My jsme ovšem 

nepřišli vytvořit něco samoúčelně okázalého, nýbrţ sdělit nápaditou, ale citlivou formou 

opravdovou historii. Člověk si musí na kaţdém kroku uvědomovat, ţe pracuje se skutečnými 

příběhy, s privátními kronikami rodin, jejichţ potomci dodnes ţijí a ţe připomínáme také 

odkazy těch, kteří se nedoţili. Zahynuli, ale mnohdy pomohli přeţít těm, kteří dnes vydávají 

svá svědectví. 

Hrdinství je v dnešním světě na filmových plátnech komerčních kin tolik, ţe aţ devalvuje. My 

jsme podobnou techniku, kterou se jinde promítají dobrodruţné příběhy, vyuţili pro přiblíţení 

událostí zcela reálných a přesto neuvěřitelných. Realita Lidic však daleko předčí všechny 

fantaskní představy o hrdinství. Naším nejsilnějším triumfem je autenticita, opravdovost 

proţitého, psychologie konkrétních dějů... 

Tam, kde se ve filmových příbězích píše „příběh na motivy skutečných událostí“, tam my 

pracujeme s váţnou realitou, se svědectvími stále ţijících pamětníků a s jejich zaţloutlými 

rodinnými fotografiemi. To jsou pádné argumenty, všudypřítomné v kaţdém motivu, který 

nabízíme návštěvníkovi. Přesto však nejsilnějším argumentem je místo samo. Naše 

stylizované snímky by nikdy neměly ten dopad, kdyby se nepromítaly přímo na místě 

někdejších událostí. 

Není pádnějšího důkazu pravdivosti vyprávění, neţ moţnost vyjít z potemnělého prostředí 

muzea do bílého dne a spočinout před prázdným prostorem, ve kterém dříve ţila vesnice. 

Z kaţdého pohledu je patrno, ţe toto místo nemohlo být neobydleno. Je to prostor naprosto 

typický pro lidské obydlí. Stačí jen připomenout, ţe tady panoval ţivot po mnoho generací aţ 
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do okamţiku, kdy se někdo rozhodl drasticky změnit přirozený běh událostí. Takový byl náš 

cíl a naše sluţba odkazu místa jménem LIDICE. 

Výsledkem naší práce tedy bylo vytvořit vyváţenou harmonii poselství místa s archivy 

minulosti a to vše organicky zasadit do výtvarně působivého prostředí. Věříme, ţe výsledek 

naší práce by mohl být inspirativním argumentem pro další místa v naší republice, které se 

nabízejí k tomu, aby nepoučitelnost lidstva z vlastní historie byla alespoň částečně 

narušována. 

Pavel Štingl 
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Příloha č. 12 Fotografie z pietní vzpomínky z roku 1946, arcvhív Památníku Lidice. 

 

 

 


