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Komplex budov Armádního muzea Žižkov prošel v letech 2018–2022 náročnou generální 
rekonstrukcí a pro veřejnost se otevírá 28. října 2022, v den státního svátku 104. výročí 
založení Československa. Armádní muzeum Žižkov nabídne návštěvníkům zcela novou 
expozici zachycující vojenské dějiny českého prostoru od počátků až po dnešek, a to na 
ploše třikrát větší, než jakou disponovalo původní muzeum.

VHÚ Praha

Armádní muzeum Žižkov je sou-
částí Vojenského historického 
ústavu Praha a je umístěno na 

úpatí pražského vrchu Vítkov, v historic-
kých budovách Památníku osvobození. 
Budovy Památníku osvobození byly 
vybudovány na přelomu 20. a  30. let 
20. století a  jejich muzejní část byla 
za přítomnosti prezidenta republiky 
T. G. Masaryka slavnostně otevřena 
v červenci roku 1932, při 15. výročí bitvy 
u Zborova.

Rekonstrukce budov Armádního 
muzea Žižkov začala slavnostním po-
klepáním na základní kámen v  září 
2018. V rámci rekonstrukce došlo k in-
teriérové proměně některých budov, 
a  to s  důrazem na posílení expozič-
ních a výstavních ploch. Zároveň byla 
zachována jejich historická hodnota 
a dobová autenticita. Celkově má nyní 
výstavní prostor Armádního muzea 
Žižkov přes 5000 m2 ve čtyřech pod-
lažích. Expozice je rozčleněna na sedm 
základních částí. 

První část zachycuje období od po-
čátků osídlení našeho území Slovany 
po rok 1740. Součástí expozice jsou 
cenné předměty z období středověku, 
ale návštěvník zde nalezne například 
i unikátní římský meč spatha. Jedineč-
ným exponátem je trojhlavňová puška 
s  doutnákovým zámkem vyrobená 
kolem roku 1500. Divácky atraktivní je 
scéna před bitvou u  Kresčaku (1346), 
v níž padl český král Jan Lucemburský, 
rozsáhlým tématem je počátek 15. sto-
letí a boje v období husitství, které je 
ilustrováno i scénou s husitským vozem 
vytvořeným v reálné velikosti. Nekon-
venčně řešené je celé mezipatro, které 
je věnováno období třicetileté války.

Druhá část je zaměřena na roky 
1740–1914. Úvodu expozice dominuje 
dřevěný lékárenský vůz z  druhé po-

ské republiky. Válečné části dominují 
dřevěné nákladní železniční vozy coby 
symbol tehdejší doby – vlaky přepravo-
valy vojáky na frontu. K první světové 
válce se vztahuje i část čtvrtá, kterou 
je důmyslně se vinoucí a rozsáhlý fron-
tový zákop, jímž návštěvník prochází. 
Dokonalá iluze zákopů je tvořena dře-
věnými stěnami, nasvícením, zvukově, 
předměty atd. První světovou válku 
ale dokumentují i velké exponáty jako 
děla, námořní torpédo, je zde sekce 
věnovaná chemické válce atd.

Pátá část se obrací k meziválečnému 
období 1918–1938. Je zde dokumen-
tována existence samostatné Česko-
slovenské republiky, jejích armádních 
složek, zmíněn je i důraz na brannost 
a brannou výchovu především v obdo-
bí druhé poloviny 30. let. Naše armáda 
té doby představovala živé a  funkčně 
zformované těleso, jehož kvalita se 
opírala o solidní morální základ a  jas-

Armádní muzeum 
Žižkov otevírá

loviny 18. století se scénou ošetřování 
raněného. Dalším tématem jsou na-
poleonské války, jejichž dokladem je 
například unikátní puška – medvědice. 
Dalším výrazným tématem je prus-
ko-rakouská válka v  roce 1866. Vyvr-
cholením této části expozice a jedním 
z nejkrásnějších výstavních míst v celé 
nové expozici Armádního muzea Žižkov 
je tzv. klenotnice. V ní jsou na speciálně 
vytvořeném dvoupatrovém prostoru 
efektně umístěny a nasvíceny vybrané 
ruční palné zbraně od 16. století do roku 
1914. Jedná se o nejcennější exponáty 
historických palných zbraní ze sbírky 
VHÚ – zbraně zejména civilní, včetně 
loveckých. Expozice 1740–1914 nabízí 
návštěvníkům také obrazovou galerii, 
jsou zde portréty panovníků českých 
zemí počínaje císařovnou Marií Terezií 
až po Františka Josefa I.

Třetí část je věnována období první 
světové války a  vzniku Českosloven-
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