
LIDICE + klášter SÁZAVA 

Odjezd v sobotu 24. 06. 2022 

Základní cena: 690 Kč 

Zlevněná cena: 590 Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do památek. 

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 05:30 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 05:35 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 05:40 hod. 

odjezd z Rosic v 05:55 hod. 

příjezd do obce Lidice, spojený s prohlídkou této obce 

na zpáteční cestě zastávka v klášteře Sázava 

odjezd domů cca v 18:00 hod.  

 

Orientační ceník vstupného:  

Lidice 

Vstupenka pro dospělou osobu 150,- Kč 

Vstupenka pro seniory nad 65 let 70,- Kč 

Dětská vstupenka do 15 let 70,- Kč 

Vstupné s průvodcem 300,- Kč 

Klášter Sázava 

Dospělí 160,- Kč 

Senioři nad 65 let 130,- Kč 



Děti (6+17let) 50,- Kč 

 

Stručný popis: 

Lidice  jsou obec ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy. Areál 

Lidic byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl 

nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku. Posláním Památníku 

Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení 

jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí,  

a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných 

zločinů. 

V budově muzea byla v roce 2006 otevřená stálá expozice o lidické tragédii pod 

názvem A nevinní byli vinni. Divákovi nabízí emotivní vstup do pohnuté historie, 

která postihla obec Lidice v době protektorátu Čechy a Morava. Obrazy starých 

časů, které ožívají na stěnách labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších 

historických bádání. Přibližují druhou světovou válku i jednotlivé lidské osudy. 

Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, asi 500 m od areálu muzea 

Památníku Lidice. Budova byla postavena podle projektu arch. Františka Marka 

a sloužila jako kulturní dům obce. Stavba byla započata v roce 1957. Po roce 

1989 přešla do soukromých rukou a přestala sloužit svému původnímu účelu. 

Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v letech 2002–2003 přestavěn  

k nynějšímu využití. 

V rodinném domě č. p. 116 najdete stálou expozici s názvem Stavíme nové 

Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře  

a každodennímu životu. 

Iniciativa k založení růžového sadu vznikla v Anglii, kde 10. června 1954 

vystoupil s touto myšlenkou spolek Lidice budou žít, jehož předsedou byl Sir 

Barnett Stross, poslanec britského parlamentu. Sad byl založen v červnu 1955 

pod názvem Sad míru a přátelství. 



Zločin spáchaný na lidických dětech hluboce zasáhl akademickou sochařku prof. 

Marii Uchytilovou. V roce 1969 se rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických 

dětí, které mělo být zároveň vnímáno jako Pomník dětským obětem války. 

 

Sázavský klášter je rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera. Leží  

v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. V 11. století jej založil svatý 

Prokop a stal se centrem slovanské liturgie. Od konce 11. století zde sídlili mniši 

latinského ritu, klášter byl nově postaven goticky a přestavěn barokně. Klášter 

byl zrušen na konci 18. století a přestavěn na zámek. 

 

FOTOGALERIE: 
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Zdroj: https://www.lidice-memorial.cz 

 https://www.klaster-sazava.cz/cs 
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