
Projekt „Encyklopedická mapa míst v ČR 
spojených s husitskou tradicí a minulos-

tí“ je podpořen Jihočeským krajem.
Project „The Encyclopedia Map of Places in 
the Czech Republic related to the Hussite 
tradition and history“ is realized with the 
subvention of South Bohemia Region.
• zveme vás k putování po „zastaveních pa-

měti“ v české krajině věnovaných husitství 
a Janu Husovi / we invite you to itinerancy 
over the memorable places in the Czech 
landscape devoted to the Hussite move-
ment and Jan Hus

• na mapě najdete města a vesnice, památ-
né stromy, lokality i pomníky připomína-
jící osobnosti či události husitského hnu-
tí / there are cities, villages, monumental 
trees, places and memorials on the map 
commemorating the personalities and 
events of the Hussite movement

• mapa bude dostupná v tištěné podobě ši-
roké veřejnosti / the printed map will be 
available for the general public

Mapa památných míst husitství / 
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VÝSTAVA SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

PREMIÉRA ČR BOHUSLAVA SOBOTKY,

MINISTRA KULTURY ČR DANIELA HERMANA, 

HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE JIŘÍHO ZIMOLY

A RADY MĚSTA TÁBORA

6. 6. – 31. 10. 2015

Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice, Žižkovo náměstí 1, Tábor

Tel.: (+420) 381 254 286
objednavky@husitskemuzeum.cz

Výstava / Exhibition Jan Hus 1415/2015 
otevřena / open

6. 6. – 31. 10. 2015 denně / daily 9.00–17.00

Statutární adresa muzea / Museum directorate:
Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
tel.: (+420) 381 251 884, 381 252 242

tabor@husitskemuzeum.cz

www.jan-hus.cz
www.husitskemuzeum.cz

BUS

Praha

Tábor

Výstava / Exhibition Jan Hus 1415/2015

Expozice Husité / Hussites Exhibition

Středověké podzemí / Medieval Underground Tunnels

Gotický sál / Gothic Hall

Bechyňská brána a věž Kotnov / Bechyňská Gate  
and Kotnov Look-out Tower



Reprezentativní výstava o životě, díle a vý-
znamu Jana Husa v  evropském i  světo-

vém kontextu.
Representative exhibition on Life, Work and 
Importance of Jan Hus i n the European and 
World context.

• zápůjčky exponátů / the exhibits loans: 
Galerie hlavního města Prahy, Národní 
galerie, Národní muzeum, Lobkowiczké 
sbírky, o.p.s., Národní památkový ústav, 
Archeologický ústav AV ČR, společnost 
Archaia Praha o.p.s., Státní oblastní archiv 
Třeboň, Sklářské muzeum Nový Bor, Re-
gionální muzeum v  Chrudimi, Městské 
muzeum Počátky, Muzeum Vysoké nad 
Jizerou a další / and others

• doklady o Husově životní dráze, působení 
na univerzitě, sporu s církví, cestě do Kost-
nice, vystoupení na koncilu a  jeho upále-
ní, Husově významu pro českou a  evrop-
skou reformaci i o jeho místu v historické 
paměti moderního českého národa / Exhi-
bits on Jan Hus life and career, his acade-
mic activities, his dispute with the church, 
journey to Constance, appearance at the 
council and sentence to death, importan-
ce of Jan Hus for Czech and European re-
formation and his legacy in the historical 
mind of modern Czech nation

Středověké sklepení plné zážitků pro děti 
a  jejich doprovod zpřístupní jednotlivá 

témata výstavy hravou formou.
The Gothic vault full of experience for kids 
will make the exhibition topics accessible in 
a playful form.
• zážitková místnost s bohatě ilustrovaný-

mi panely / the experience rooms with 
the well-illustrated posters

• stanoviště s hravými úkoly / stands with 
the interesting tasks

• životní pouť mistra Jana / life and career 
of Jan Hus

• Husova pracovna / Hus’ study room
• náročná cesta do Kostnice / challenging 

journey to Constance
• Husovo vězení / Hus’ dungeon

Dětský a zážitkový program / 
Children’s Museum

Jan Hus – muzeum na kolečkách / 
Museum on Wheels

Výstava / Exhibition 
Jan Hus 1415–2015

• Projekt „Zpřístupnění tématu Jana 
Husa a jeho doby hravou formou“ je 
podpořen Jihočeským krajem. / Project 

„The demontration of the Jan Hus Subject 
in a playful form“ is realized with the 
subvention of the South Bohemia Region.

• pokud nemůžete sami výstavu 
navštívit, přijede muzeum přímo k vám 
s lektorským programem pro všechny 
věkové kategorie / If you are not able to 
visit the exhibition, the museum offers 
the special lecture programme designed 
for all age levels

• lektorský program je určen pro školy, 
dětská zařízení, léčebny, nemocnice, 
domovy pro seniory apod. / the lecture 
programme is designed for schools, 
sanatoriums, rest homes etc.

• lektorský program je zdarma! / 
the lecture programme is granted for free!
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• termín / date: 6. 6. – 31. 10. 2015
• zahájení výstavy v rámci muzejní noci 

v pátek 5. 6. 2015 od 20.00 / opening 
ceremony during the Night of Hussite 
museum on Friday June 5 at 8.00 p.m.

• místo konání / venue: Husitské muzeum 
v Táboře, Stará radnice – Žižkovo náměstí 1 
/ The Hussite Museum in Tábor, Old Municipal 
House, Žižka Sqr. 1

• oltářní křídla z Roudník
• oltářní křídlo z Vlíněvsi
• predela z Chrudimi
• Brožíkův Hus před Koncilem 

kostnickým
• Bílkův pomník Mistra Jana 

Husa v Kolíně
• Husovy portréty na kachlích 

a grafikách 16. stol.
• dobové pohlednice 

a upomínkové předměty
• Husovy tolary


