
Tři největší zemská muzea České repu-
bliky - Slezské zemské muzeum, Morav-
ské zemské muzeum a Národní muzeum
oslaví v letech 2014–2018 již 200 let od
svého založení. V rámci projektu s ná-
zvem Strážci paměti: 200 let muzejnictví
v České republice se v pěti po sobě jdoucích
letech uskuteční série výročí a speciálních
akcí, jejichž cílem je vedle upozornění na
jubilea nejstarších muzejních zemských 
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Muzejnictví u nás slaví 200 let

Strážci paměti: 200 let
muzejnictví v České 
republice
www.200letmuzejnictvi.cz
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Obr. 1: Logo projektu Strážci
paměti: 200 let muzejnictví 
v České republice

Obr. 2: Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. 
Foto: Kateřina Perglová
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institucí připomenout veřejnosti i význam
muzejnictví a paměťových institucí a důle-
žitost uchovávání a prezentace kulturního
dědictví (obr. 1). Oslavy zahájí v roce 2014
jako první Slezské zemské muzeum. O tři
roky později pak své výročí oslaví Morav-
ské zemské muzeum a v roce 2018 největší
muzejní instituce České republiky – Ná-
rodní muzeum. 

Při příležitosti zahájení projektu byla
třemi muzei připravena mimořádná pu-
tovní výstava po jubilujících muzeích,
která představí návštěvníkům tři největší
poklady těchto muzeí, unikáty světového
významu – Věstonickou venuši (ze sbírek
Moravského zemského muzea), hlavu
Kelta ze Mšeckých Žehrovic (ze sbírek
Národního muzea, obr. 2) a meteorit
z Opavy-Kylešovic (ze sbírek Slezského
zemského muzea). Doslova ikonické
předměty ze sbírek jednotlivých muzeí,
které jen zřídka opouštějí depozitáře,
byly poprvé v historii prezentovány spo-
lečně na jednom místě (obr. 3).

V průběhu července až září výstava po-
stupně navštívila Opavu, Prahu a Brno. 
Díky vystaveným muzejním unikátům se
podařilo k českým muzeím přitáhnout po-

nejstarší veřejné muzeum na území
dnešní České republiky datuje svůj počá-
tek již k roku 1814. Rok 2015 představí
návštěvníkům Muzea vzdělávající. V rámci

zornost médií a široké veřejnosti, kdy vý-
stavu navštívily desetitisíce návštěvníků. 

Projekt však mimořádnou výstavou ne-
končí. V průběhu pětiletého trvání pro-
jektu bude každý rok představeno široké
veřejnosti jedno ze stěžejních témat mu-
zejního života – rok 2014 pod názvem
Muzea vznikající patří oslavám jubilea
Slezského zemského muzea, které jako 



této fáze projektu budou zdůrazněny
funkce muzea na poli neformálního vzdě-
lávání. V roce 2016 se muzea pod mottem
Muzea pomáhající zaměří na komunikaci
s návštěvníky se speciálními potřebami.
Rok 2017 pod názvem Muzea objevující
bude zaměřen na oslavu výročí Morav-
ského zemského muzea. Muzeum bylo 
založeno v červenci roku 1817 císařským
dekretem Františka I., první návrhy na
jeho založení však pocházejí již z roku
1803. Pětileté oslavy vyvrcholí s mottem
Muzea triumfující v roce 2018 slavnostním
otevřením Historické budovy Národního
muzea a jejích nových expozic po kom-
pletní rekonstrukci, oslavami dvoustého
výročí založení této největší muzejní insti-
tuce v České republice (18. dubna 1818)
a akcemi k připomenutí 100. výročí
vzniku Československé republiky. 

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
České republiky z programu Kulturní
aktivity. 
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Obr. 3: Plakát výstavy Unikáty zemských
muzeí


