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Německé Historické Muzeum
Prožíváme boom zájmu o dějiny – k takové zkušenosti dospělo Německé Historické
Muzeum od svého založení během nesčetných výstav a potvrzuje ji od otevření stálé
expozice v roce 2006. V barokní berlínské zbrojnici Zeughaus se mohou návštěvníci
seznámit s proměnlivými a napínavými německými dějinami za posledních 2000 let
pod titulem „Německé dějiny v obrazech a svědectvích”. Více než 8 000 vybraných
exponátů s jedinečnou hodnotou historického svědectví pocházející ze sbírek
Německého Historického Muzea a představují na 8 000 metrech čtverečních
působivý a názorný obraz minulosti. Německé dějiny se rýsují v mezinárodních
souvislostech, které berou ohled na mnohostranný průběh vzájemného působení a
historického propojení se sousedními státy, jak po politické tak i po kulturní stránce.
Stálou expozici obměňují střídající se tématické výstavy v moderní budově, která je
dílem čínsko-amerického architekta I.M. Pei.
Velkorysá novostavba se vstupní částí ze skla a oceli spolu s točitým schodištěm,
vzbuzujícím pozornost, byla otevřena v roce 2003. Lze do ní vstoupit přes vnitřní
dvůr zbrojnice Zeughaus. Na čtyřech poschodích lze poznat výstižně popsané
události a dílčí aspekty německých dějin.
Díky různým tématickým celkům a speciální nabídce, střižené na míru skupinám
návštěvníků různých věkových kategorií, se z Německého Historického Muzea stává
otevřené výstavní zařízení vedoucí společenský dialog. Za tímto účelem jsou k
dispozici ve výstavních síních zabudované multimediální stanice, prohlídky po muzeu
s pedagogickým výkladem, informační zvukový doprovod k exponátům, jakož i
vědecké doprovodné programy, sympozia, přednášky a praktické aktivity pro děti a
mládež.
Založení
Německé Historické Muzeum bylo založeno 28. října 1987 Spolkovou Republikou
Německa a spolkovou zemí Berlín u příležitosti 750tiletých oslav města Berlína na
podnět tehdejšího spolkového kancléře Helmuta Kohla. V roce 1988 zvítězil italský
Architekt Aldo Rossi v soutěži pořádané pro podání návrhů na výstavbu v místě
oblouku řeky Sprévy v blízkosti Říšského sněmu, ovšem svůj projekt nikdy
neuskutečnil: V den znovusjednocení 3. října 1990 spolková vláda přidělila mladému
muzeu sbírky exponátů a pozemek bývalého muzea Německých Dějin – činnost
Muzea Dějin bývalé DDR byla ukončena tehdejší poslední vládou DDR v září roku
1990. Na základě historických událostí se stala nejstarší budova na hlavní třídě
„Unter den Linden“ tehdejší zbrojnice Zeughaus z roku 1695 sídlem Německého
Historického Muzea, které zaměstnává spolupracovnice a spolupracovníky z
východu a západu.
Z důvodů sanačních prací na zbrojnici Zeughaus v letech od 1999 do 2003 pořádalo
Německé Historické Muzeum mimořádné výstavy v paláci korunního prince
Kronprinzenpalais, jakož i rozsáhlejší výstavní projekty od roku 1990 ve výstavní
budově Martin-Gropius-Bau. Více výstav bylo pořádáno na dalších místech v
tuzemsku a v zahraničí, některé z nich výhradně tam.
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Přestavby a novostavby
Mezi lety 1994 a 1998 proběhla sanace historických základů vnější fasády zbrojnice
Zeughaus, poté v roce 2003 také uvnitř zbrojnice samotné. Celkovou sanaci provedla
architektonická kancelář Winfried Brenne. Tím bylo dosaženo technických muzejních
standardů 21. století a vzniklo 8 000 metrů čtverečních pro trvalou expozici.
Vnitřní dvůr architektonického skvostu zbrojnice Zeughaus s maskami od Andrease
Schlütera byl v letech od 1998 do 2003 v průběhu budování novostavby výstavní
haly pod vedením architekta Ioeh Ming Pei překlenut proskleným zastřešením, jak již
tomu bylo v období od 1878 do 1945, i když v jiné podobě.
Nová budova pro tématické výstavy, která pokrývá plochu 2 700 metrů čtverečních a
čtyři poschodí, vytváří v pohledu na Schinkelovy stavby, Staré Muzeum a Novou
strážnici spojení mezi klasicistickým Berlínem a klasickou modernou.
Sbírky
Ve zbrojnici Zeughaus, v Pruském Armádním Muzeu, v Muzeu Německých Dějin
(DDR) a v Německém Historickém Muzeu bylo za posledních 300 let uloženo více
než 800 000 objektů. Již v počátku 18. století byla zahájena evidence exponátů v
berlínské zbrojnici Zeughaus. Výsledkem bylo ke konci 19. století nejvýznamnější
historická armádní sbírka v Německu. V roce 1952 bylo v bývalé DDR založeno
Muzeum Německých Dějin ve zbrojnici Zeughaus, které se stalo po přestavbě
výstavním sídlem muzea. Mimo jiné byla založena rozsáhlá sbírka dějin německého
dělnického hnutí, která kromě sbírek vojenských exponátů a sbírky plakátů z 20.
století dosáhla mezinárodního významu. Činnost Německého Historického Muzea
začlenila do svých sbírek po roce 1987 přednostní díla, týkající se německých a
evropských dějin.
Knihovna
Součástí vědecké specializované knihovny Německého Historického Muzea je více
než 225 000 svazků, z toho 10 000 starých tisků, 40 000 časopisů a novin, 5 000
svazků s vojenskou tématikou a 10 000 katalogů k německým a všeobecným
dějinám, jakož i k muzejním vědám. Veřejná čítárna se nachází v administrativní
budově muzea za zbrojnicí Zeughaus, která od roku 1899 do 1945 náležela Pruské
centrální družstevní bance a později za doby DDR státnímu podniku Minol. Bývalá
hala banky, architektonický skvost s mramorovými sloupy, s nadsvětlíkem a zlatými
mozaikovými medailónky s výjevy postav z obchodu a zemědělství slouží nyní jako
čítárna.
Otvírací doba: Pondělí – Pátek, od 9.00 do 16.30
Vstup: za slévárnou Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 321
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Archív fotografií
Archív fotografií muzea vlastní 500 000 snímků k německým a evropským dějinám,
významné pozůstalosti fotografů a agentur, jakož i dokumentace a sbírky. Nabízí
příležitost samostatné rešerše ve sbírce snímků nebo elektronického náhledu do
sbírek Německého Historického Muzea pomocí počítače a Intranetu.
Otvírací doba: Pondělí – Pátek, od 9.00 do 16.00
Termín rešerší prosím dle dohody
Vstup: za slévárnou Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222
Kinematéka zbrojnice Zeughaus
Od otevření zbrojnice Zeughaus v podobě výstavní budovy je promítací sál se 165
místy integrovanou součástí Německého Historického Muzea a jeho přednostní cíle
slučují problematiku dějin a historii kinematografie do jednoho celku, který se
vyznačuje kromě doprovodného programu výstav především tématickou
retrospektivou. Cílem kinematéky je nabízet takový program, který čerpá z celé
historie kinematografie. Dokumentární filmy, celovečerní filmy, němé filmy s
hudebním doprovodem, znovu objevené filmy, které je nutné opět ohodnotit, tvoří
základ, z kterého se sestavují tématické celky.
Vstup: z ulice Unter den Linden 2 (ze strany řeky Sprévy)
Kinematéka, tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444
Pokladna, tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 770 (Út - Čt, od 19.00, Pá - Ne, od 18.00)
www.dhm.de/kino
Pedagogický výklad a zákaznické služby návštěvníkům
Pedagogický výklad a zákaznické služby návštěvníkům tvoří rozhraní mezi sbírkami,
výstavami a samotnými návštěvníky muzea. Výstavy jsou zprostředkovávány
zákazníkům způsobem odpovídajícím cílovým skupinám, v souvislosti s exponáty a
zasvěcení do tématických celků. Nabídky pedagogického doprovodu jsou určeny
všem dospělým, dětem a mládeži, nejen skupinám, ale také jednotlivcům.
Návštevníci by měli muzeum poznávat pomocí prohlídek, historických dílen,
multimediálních produkcí jako naučné komunikativní místo plné zážitků. Cílem této
práce je podpora muzea ve své úloze vzbuzovat zájem o dějiny a historické výstavy
a tím přispívat k vzdělávání veřejnosti v oblasti politicko-společenské sféry.
Rezervace prohlídek
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 759
fuehrung@dhm.de
Stálá expozice, tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 751 (Po – Pá, od 9.00 do 16.00)
Tématické výstavy, tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 750 (Po – Pá, od 9.00 do 16.00)
Skupinová prohlídka EUR 75,při maximálním početu 30 účastníků, včetně vstupného,
školní třídy, EUR 1,- za žáka.
Prosíme o ohlášení skupin bez prohlídky s průvodcem.
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Internet
Německé Historické Muzeum provozuje na stránkách www.dhm.de v Německu
nejvíce poptávaný muzejní internetový server, na který se denně přihlásí přibližně 30
000 návštěvníků. K dispozici je více než 30 000 HTML stránek, 165 000 snímků,
kreseb a schémat, spolu s audio a video záznamy. Seznam e-mailových adres
„demuseum” podporuje komunikační výměnu informací mezi 1 800 lidmi z oboru
muzejních věd. On-line databáze nabízí přístup na více než 345 000 objektů z
depozitářů muzea a podléhá neustálým úpravám a doplňování. Webové kamery
zaznamenávají v minutovém taktu aktuální pohledy na náměstí Schloßplatz a hlavní
třídu Unter den Linden s Braniborskou bránou.
www.dhm.de
Muzejní spolek
V muzejním spolku Německého Historického Muzea může kdokoliv prokázat, jak
intenzivně se cítí být zavázán s dějinami tím, že podporuje Německé Historické
Muzeum ve své všestranné práci při zprostředkovávání znalostí dějin veřejnosti.
Zejména mladí lidé by se měli blíže seznámit s německými dějinami. Pokud dříve
bývala návštěva Říšského sněmu na programu každého výletu do Berlína mnoha
školních tříd, naskýtá se nyní z návštěvy stálé expozice k německým dějinám v
prostorách Německého Historického Muzea důležitá příležitost pro prohloubení
historických znalostí získaných ve škole a z vlastního vzdělávání. Takové obsáhlé
znázornění německých dějin a zajímavé tématické výstavy muzea přispívají výborně
k zprostředkování znalostí o dějinách návštěvníkům veškerých věkových vrstev. V
podobě poskytované nabídky na nejvyšší úrovni si klade muzejní spolek za svůj cíl
podporovat Německé Historické Muzeum v soutěži s ostatními nejúspěšnějšími
muzei na světě.
Knihkupectví a obchod v muzeu
Knihkupectví a obchod v muzeu nabízejí širokou škálu zboží. V první řadě jsou to
vlastní publikace Německého Historického Muzea – katalogy, ale také plakáty, knihy,
pohlednice, časopisy, CD a repliky historických exponátů – které lze objednat
písemně, telefonicky nebo pomocí Internetu.
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 827
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-mail: verkauf@dhm.de
Kavárna ve zbrojnici Zeughaus
otevřena denně od 10.00 do 18.00
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Německé Historické Muzeum
Unter den Linden 2
10117 Berlín
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 444
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-mail: info@dhm.de
www.dhm.de
Otvírací doba
denně od 10.00 do 18.00
Vstupné
Do obou budov a na všechny výstavy EUR 6,-, pro osoby mladší 18 let je vstupné
zdarma.
Celoroční permanentka (včetně doprovodu jednou osobou) stojí EUR 30,Bezbariérový přístup
Architektonické prohlídky výstavní halou od I. M. Pei
Ohlášení skupin
Tel.: +49 (0)30 – 69815040
Fax: +49 (0)30 – 6912689
E-mail: peibau@berlininfo.net
Dopravní spojení
Stanice S-Bahn: Hackescher Markt a Friedrichstraße
Stanice U-Bahn: Französische Straße, Friedrichstraße a Hausvogteiplatz
Autobus č. 100, 200 a TXL: stanice Staatsoper nebo Lustgarten
Parkování
Podzemní garáž pod náměstím Bebelplatz, vjezd z ulice Behrenstraße
Garáže Dorotheenstraße
City Quartier Dom Aquarée, vjezd z ulice Spandauer Straße
Stav k listopadu 2009 / úpravy jsou vyhrazeny
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