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Tisková zprava – Výstava  
„Od Velké války k republice“ 

18. 7. - 4. 11. 2018 

Český Krumlov 29. 6. 2018  

Od 17. července do 4. listopadu 2018 zaplní výstavní sály přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava s názvem „Od Velké 
války k republice“, která připomene období první světové války, její průběh a konec vedoucí ke vzniku samostatné Československé 
republiky a formování národa. Významná část výstavy bude věnována legionářům, kteří se zásadním způsobem podíleli na zrodu a 
obraně nového státu. Zmíněny budou také události na Českokrumlovsku, které vyhlášení republiky vyvolalo, především pak vznik župy 
Böhmerwaldgau 17. 11. 1918 a následný zásah československé armády. Výstava bude slavnostně otevřena v úterý 17. 7. 2018 v 18:00 
hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově za účasti členů Klubu vojenské historie České Budějovice v dobových uniformách. 

U příležitosti 100. výročí ukončení první světové války a vzniku Československé republiky proběhne 17. 7. - 4. 11. 2018 
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově hlavní výstava sezóny s názvem „Od Velké války k republice“. Vernisáž se bude 
konat 17. 7. 2018 od 18 hodin za účasti členů Klubu vojenské historie České Budějovice v dobových uniformách. Samotná 
výstava připomene období první světové války, jejíž průběh a konec vedl ke vzniku samostatné Československé republiky a 
formování národa. Významná část výstavy bude věnována legionářům, kteří se zásadním způsobem podíleli na zrodu a 
obraně nového státu. Zmíněny budou také události na Českokrumlovsku, které vyhlášení republiky vyvolalo, především pak 
vznik župy Böhmerwaldgau 17. 11. 1918 a následný zásah československé armády. Návštěvníci budou moci zhlédnout různé 
druhy prvoválečných uniforem a zbraní. Vystaveny budou unikátní kolorované fotografie ze západní fronty. Díky deníkům a 
korespondenci se podíváme na válečné události očima českých vojáků na straně legií i Rakouska-Uherska. Součástí výstavy 
budou válečné plakáty Vojtěcha Preissiga a návrhy Františka Kupky na zástavu 1. pluku československého vojska ve Francii. 
Opomenuty nebudou ani osobnosti, které se zasloužily o vznik Československa. Nahlédneme také do domácností z počátku 
první republiky, včetně dobových oděvů. Nejen pro děti budou vystaveny hračky a školní potřeby. K  výstavě bude vydána 
turistická vizitka v limitované edici. 

K oslavě 100. výročí připravuje na 28. 10. 2018 Regionální muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie České 
Budějovice celodenní akci. V parku za Městským divadlem nedaleko muzea bude postaven prvoválečný vojenský tábor, kde 
návštěvníci uvidí například polní kuchyni nebo lazaret. Samotné umístění akce má vazbu na období první světové války, kdy 
byl Český Krumlov určen jako jedno z lazaretních měst a v současné budově divadla (tehdejší „Nové hospodě“) byla zřízena 
záložní nemocnice pro raněné vojáky.  

Na realizaci výstavy spolupracovali: Národní muzeum v Praze, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví 
Strakonice, Blatské muzeum Weisův dům, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (pobočka Západočeského muzea), 
Husitské muzeum v Táboře, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Vojenský ústřední archiv, Státní okresní archiv Český 
Krumlov, SOA Český Krumlov (Státní oblastní archiv v Třeboni), Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Klub 
vojenské historie České Budějovice, Schwarzenberská granátnická garda, Národní památkový ústav, Město Horní Planá. 
 

Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší raně barokní 
budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí 
(kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 
1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, 
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého druhu na světě.  

Informace:  
Mgr. Vladimíra Podaná, historička, kurátorka výstavy, Tel.: +420 380 711 674, Email: podana@muzeumck.cz  
Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz  
Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz  

Více informací na: www.muzeumck.cz a na FaceBooku muzea. 
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