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Výstavu „Labyrintem dějin českých zemí“ 
připravil Národní archiv 

a je součástí projektu „Založeno 1918“, 
který se koná pod záštitou pana Miloše Zemana, 

prezidenta republiky. 
Výstavu pořádá Správa Pražského hradu 

a Ministerstvo vnitra ČR. 

Císař Fridrich I. povoluje českému knížeti Vladislavovi 
nosit o svátcích čelenku (královskou korunu)
1158, leden 18., Řezno 
originál, pergamen, latinsky, 40 x 65 cm, přitištěna pečeť vydavatele 
NA, AČK, inv. č. 1

Císařská konírna Pražského hradu
27. února – 1. července 2018
otevřeno denně 10–18 hodin



Výstava „Labyrintem dějin českých zemí“ představuje návštěv-
níkům formou zážitkové expozice více než tisícileté období, 
v němž se zrodil a formoval český stát. Stěžejním exponátem, 
vrcholem výstavy, je tzv. Vladislavovo privilegium z roku 1158, 
nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu. 
Na jejím pozadí se promítají dějinné obrazy, které nás prostřed-
nictvím starých legend zavedou do dob ještě starších.

Než však návštěvník spatří nejvzácnější listinu, musí projít 
labyrintem dějin. Na této cestě se před jeho očima odehrávají 
dramata, která ovlivnila vývoj českého státu. Připomene si udá-
losti, které sám prožil nebo je zná z vyprávění svých rodičů či 
prarodičů, nebo se o nich učil ve škole. Postupuje proti toku 
času od dějů téměř současných až po ty dávno minulé. Je na 
jeho rozhodnutí, zda je zaznamená pouze letmo, nebo zvolí del-
ší zastavení a bude listovat událostmi do větší hloubky. 

Výstava prezentuje veřejnosti originální archiválie a trojroz-
měrné předměty, které jsou svědkem událostí, jež zásadním 
způsobem ovlivnily vznik a vývoj českého státu od 10., resp. 
12. století do současnosti. A protože archiválie jsou artefak-
ty velmi citlivé a jakákoliv dlouhá expozice, působení světla 
a změna klimatických podmínek způsobují jejich degradaci, bude 
v průběhu výstavy probíhat výměna originálních archiválií za 
faksimile a naopak. V každém okamžiku však bude na výstavě 
určitá část těch originálních a nejcennějších svědectví uplynu-
lých časů v podobě pergamenových listin, zlatých pečetí, peče-
tidel, královských klenotů, ale i fotografi í a fi lmů. Výtvarná strán-
ka expozice je volena tak, aby každé zastavení evokovalo dobu, 
v níž se vybraná událost odehrála. 

Výměna proběhne: 26. března, 30. dubna a 4. června.

Ambicí výstavy není podat encyklopedický výklad českých dějin 
ani suplovat odbornou literaturu. Tématické okruhy byly pečlivě 
voleny tak, aby bylo možné prezentovat nejvzácnější poklady 
ukryté v depozitářích archivů a jejich prostřednictvím poskyt-
nout návštěvníkům nejen poučení, ale také drobné a pokud 
možno zábavné střípky z naší historie. Na své si přijdou také děti, 
čeká na ně několik „pohádkových“ příběhů i praktické úkoly.

Labyrintem 
dějin českých 

  zemí

…vstupte do labyrintu dějin českých zemí, 
prožijte některý z příběhů 
naší společné historie a hledejte poučení. 
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K obraně míru a demokracie
Sametový rozvod

Máme holé ruce

Bratříčku, zavírej vrátka

Věrni zůstaneme

Pod hákovým křížem

Velká válka

Pod královskou korunou

Na knížecím stolci

Kvaterny desk zemských

Mezi absolutismem 
a občanskou revolucí

Republika Československá

Vítězný? únor

Hrdinové ve stínu šibenice

Se Sovětským svazem na věčné časy

Státní hranice

 vstup

Uspořádání expozice


