
 
 
 

Padesátá léta 20. století v 

současné muzejní praxi 
PhDr. Ivan Malý 

 
 



Sbírková politika muzejních institucí 
 

 



Národní muzeum 

• Oddělení novodobých českých dějin spravuje sbírku: 
•  k dějinám každodennosti 50. let.  
• k dějinám sportu 50. let 
• k dějinám politické represe 50. let 
• fotoarchiv oficiálních snímků z 50. let 
• sbírku k dějinám mauzolea Klementa Gottwalda 
• Sbírku plakátů 50. let 

 



Dětské školní leporelo  



Přívěsek Svazarmu k I. celostátní 
Spartakiádě 1955 



Táborová poukázka v hodnotě 1 K ČSL 



Propagandistický plakát 



Vojenský historický ústav 

• Odbor muzeí VHÚ spravuje materiál spojený s 
dějinami československé armády (výzbroj, faleristika, 
umělecké předměty)  



Družba československé a sovětské armády, 1951 (Josef 
Kousal 1902–1980, žák M. Švabinského) 



Národní galerie a další muzea umění 

 

• V rámci NG existuje Sbírka moderního a současného umění a jejím oddělením je České 
umění od roku 1930 do současnosti.    
 

 

 

 

 

 
• (Vojtěch Tittelbach 1900-1971 žák M. Švabinského, Sklizeň obilí II, 50. léta, Východočeská galerie v Pardubicích) 

 



Únor 1948, Josef Brož (1904–1980, studoval 
rok v Paříži u F. Kupky) 



Muzeum dělnického hnutí, o.p.s. 
José Martího 31, Praha 6.  

 

• Spravuje sbírky bývalého muzea Klementa Gottwalda  



Stálé expozice a přechodné výstavy 
 

 

 

 

 



 
Národní památník Vítkov (Laboratoř 

moci) 
  

 
 
 
 

• Expozice v podzemních prostorách Národního památníku na 
Vítkově, které byly vybudovány v 50. letech 20. století jako zázemí 
pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda, připomíná nejen 
samotnou osobu Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na 
mauzoleum, ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let ve 
svých nejhorších totalitních projevech. 



Laboratoř moci 



Muzeum komunismu příklad soukromého 
muzea   



Muzeum komunismu 

• Muzeum se rozkládá zhruba na 500 metrech 
čtverečních, v centru Prahy.  

• K vidění jsou realisticky zpracované 3D instalace, 
dílenská pracoviště,  ateliér socialistického umělce, 
výslechové místnosti StB.  
 



Muzeum komunismu 

 



Muzeum komunismu 



Památník Vojna  



 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov 

• Rok 1953, rok smrti diktátorů 
 



Problematika artefaktů padesátých let   

• Po roce 1990 – hromadná likvidace (sběrné dvory). 
• Finanční náročnost akvizic (materiál) 
• Nedostatek depozitárních prostor (rozměrnost řady 

artefaktů) 
• Stále nedostatečná stav výzkumu i dokumentace 
• Budování soukromých sbírek padesátých let (plakáty) 
• Artefakty módním sběratelským hitem v USA apod. 

 
 
 



Pomníky padesátých let končí na dvorku muzeí 
či archivů. 



Artefakty éry „komunismu“ dnes 
 

• Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR 
• www.vetrelciavolavky.cz 

 
• Jiří Kryštůfek, 1979, bronz 
• Náměstí Míru, Praha 2 

 

 

http://www.vetrelciavolavky.cz/
http://www.vetrelciavolavky.cz/


 
Děkuji za pozornost 

ivan_maly@nm.cz 

  
 

 


