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PROJEKT VELKÁ VÁLKA

Termín zahájení projektu: 28. 6. 2014 v Praze a Brně

Některé výstavy a doprovodné programy začnou už v dubnu 2014

V roce 2014 si připomínáme vypuknutí I. světové války (dále jen Velká válka), která se postupně vyvinula 
v celosvětový konflikt s velkými a nedozírnými následky pro celou Evropu. 

U příležitosti tohoto výročí je připraven projekt dokumentující a prezentující tuto historickou událost 
v šíři mnoha oblastí a oborů. Jde o projekt devíti organizací, které připravují rozsáhlé výstavy, z nichž 
každá je zaměřena na některou oblast války. Připraven je i bohatý doprovodný program, soutěže, 
prohlídky pro děti a školní skupiny, pietní akty, přednášky a odborné semináře.
Společné oficiální zahájení je plánováno na 28. června 2014. Již od dubna budou probíhat na mnoha 
místech doprovodné programy a akce, připomínající dílčí historické události
Více informací na www.velkavalka.cz, kde je i harmonogram všech akcí pro veřejnost, které se k tomuto 
výročíí připravují.

Spolupracující organizace:
Technické muzeum v Brně  
Vojenský historický ústav Praha
Moravské zemské muzeum  
Národní technické muzeum 
Muzeum města Brna
Národní památkový ústav – zámek Konopiště
Poštovní muzeum
Moravská galerie v Brně 
Národní muzeum 
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Zaměření výstav a provázání témat: 
Vliv vzniku a vypuknutí první světové války představí Muzeum města Brna na Špilberku. Zde se 
návštěvníci seznámí s podobou Brna a života v moravské metropoli právě v období války, stejně jako 
s válečnými událostmi  a boji. Silným tématem na Špilberku bude oživlá historie (reenactment). 
Válečné zázemí a reflexi války v umění připravuje Moravské zemské muzeum. Větší pozornost zde 
bude věnována D. Jurkovičovi a jeho méně známé tvorbě (návrhy několika vojenských hřbitovů, válečné 
památky). S válkou souvisí také stejnokroje a výzbroj vojáka, na což se zaměří se své výstavě Vojenský 
historický ústav. Válečné události, stejně jako politická situace, vznik čs.legií zpracovávají zážitkovou 
formou kolegové  tamtéž. Technické muzeum v Brně se zaměří na doklady rozvoje techniky obecně, 
dále na zavádění nových zbraní, zbraňových systémů a dalších vojenských prostředků, které byly 
následně použity bojujícími armádami. Ve výstavě doloží různé produkty průmyslu, který velmi rychle 
přešel na válečnou výrobu. Na techniku naváže i Národní technické muzeum s válečným loďstvem. 
Přestože je Česká republika symbolem středoevropského státu, který je na stovky kilometru vzdálen 
od moře, tato skutečnost v minulosti nebyla takovou samozřejmostí. Ještě před sto lety české země 
patřící do rakousko-uherské monarchie měly přístup k nemalé části Jaderského moře. Ke stejnokrojům 
se obrací i Moravská galerie v Brně, která si klade za cíl vyzdvihnout význam vlnařského průmyslu pro 
město Brno, nejdůležitějších textilních továren, architekturu továrních objektů, urbanistické změny a 
celkovou změnu životního stylu související s rozmachem vlnařství. Oproti tomu jedinečný příběh života 
arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este a jeho manželky vévodkyně Žofie z Hohenbergu 
bude dokumentovat státní zámek Konopiště. Tamní výstava s názvem „Spojeni svazkem manželským 
- spojeni stejným osudem“ přiblíží život obou obětí a dobu, ve které žily. Poštovní muzeum představí 
vojenskou i civilní část rakouské poštovní  správy během první světové války. Právě pošta umožňovala 
miliónům vojáků na frontě udržovat kontakt se svými rodinami. Dokumentace bude představena 
pomocí bohatého obrazového materiálu, včetně známek, otisků razítek a úředního aparátu. Národní 
muzeum přivítá ve svých prostorách výstavu s názvem První světová válka - prolog 20. století, kterou 
připravilo Státní centrální muzeum moderní historie Ruska v Moskvě. Cílem výstavy je prostřednictvím 
komplexního muzejního a výstavního obrazu objektivně reflektovat události i důsledky války v dějinách 
dvacátého století, stejně jako přispět k zachování historické paměti jeho účastníků. Zároveň NM 
připraví v Národním památníku na Vítkově příležitostnou výstavu s tematikou československých legií, 
legionářů a k dramatickým proměnám vnímání legionářské tradice od roku 1918 po současnost. 


