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V roce 2018 nás vedle výročí osmičkového
roku čeká také jedno velmi významné
muzejní jubileum. Národní muzeum osla-
ví dne 15. dubna 2018 celých 200 let od
svého založení. Okamžikem, který bývá
označován za zrod Národního muzea, je
schválení provolání An die Vaterländischen
Freunde der Wissenschaften/Vlastencům
umění milovným představiteli zemsko-vla-
stenecké šlechty. Provolání následně po-
depsal nejvyšší purkrabí hrabě František
Kolovrat. Oficiálního potvrzení ze strany
vídeňské vlády a panovníka se muzeu do-
stalo o dva roky později, v roce 1820.

Dějiny Národního muzea jsou bezpochy-
by velmi významnou kapitolou českého
muzejnictví, na jejímž sepsání se podíle-
ly mnohé významné osobnosti. Nelze na
tomto místě nezmínit Kašpara Šternberka,
který stál u zrodu muzea. Tento šlechtic,
jehož rozsáhlé soukromé sbírky, které
muzeu věnoval, vytvořily základ přírodo-
vědeckých sbírek muzea, zůstal muzeu
věrný a pracoval pro jeho rozvoj až do své
smrti. Právě v roce, kdy muzeum, o jehož
zřízení se Šternberk zásadním způsobem
zasloužil, oslaví dvousté výročí založení,

připomeneme si zároveň i 180. výročí úmrtí
tohoto významného muže.

Ze jmen, která jsou dnes (nikoli nutně ve
spojitosti s Národní muzeem) v povědomí
široké veřejnosti, zmiňme např. Václava
Hanku, jednoho z prvních muzejních za-
městnanců, Josefa Dobrovského, Franti-
ška Palackého, Antonína Friče, Joachima
Barranda. A mohli bychom pokračovat.
Svou roli však sehrála také celá řada dnes
již pozapomenutých dobrovolníků, kteří
pro muzeum pracovali bez nároku na vě-
hlas a plat.

Dvousetleté dějiny Národního muzea, úzce
provázané s českými dějinami, jsou jistě
hodny odborného zpracování. Je proto po-
těšující, že již v listopadu 2018 vyjde pu-
blikace, věnovaná Národnímu muzeu a je-
ho vývoji ve dvacátém století, připravená
v rámci výzkumného projektu Grantové
agentury České republiky na zpracování
dějin Národního muzea.

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
Národní muzeum - vedoucí úseku 

pro práci s veřejností

Editorial

© 2017 Ivana Kocichová, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-
Non-Commercial-NoDerivs 3.0 License.

DOI: 10.1515/mmvp-2017-0040




