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Dům evropských dějin
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles
Belgique

  www.historia-europa.ep.eu/cs
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘  PRAKTICKÉ INFORMACE

Další informace, internetové materiály a pozvánky na akce naleznete na 
webových stránkách Domu evropských dějin:
www.historia-europa.ep.eu/cs

O dalších možnostech návštěvy Evropského parlamentu se dozvíte více 
na adrese: 
www.europarl.europa.eu/visiting/cs

❘  DOPRAVA

Dům evropských dějin se nachází v Leopoldově parku poblíž Evropského 
parlamentu. 

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí  13:00 až 18:00
Úterý až pátek  9:00 až 18:00
Sobota až neděle  10:00 až 18:00
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Asi 300 metrů od Domu evropských dějin se nachází 
železniční stanice Bruxelles-Luxembourg s přímými spoji do 
stanic Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central a Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be/en

Stanice Bruxelles-Luxembourg

Autobusová zastávka Parc Léopold:

Autobusová zastávka Luxembourg:

Nejbližší stanice metra Maelbeek 1 5

21 27

12 34 38

64 80 95

22 27

K dispozici je bezplatné parkoviště. Parkoviště je otevřeno pouze 
během otevíracích hodin muzea a je třeba je rezervovat předem.

Osobní automobil

Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.
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Objevte Dům evropských dějin v Bruselu a seznamte se poutavou formou 
s historií Evropy. 

Jedná se o první muzeum svého druhu, které nabízí nový úhel pohledu na 
dějiny našeho kontinentu. Dům evropských dějin se zabývá počátky a vývojem 
Evropy z nadnárodní perspektivy a zkoumá různé tradice a výklady evropských 
dějin. Návštěvníci se dozví, jaké místo Evropa zaujímá ve světě, a budou mít 
příležitost kriticky se zamyslet nad její minulostí, aby se mohli sami angažovat 
v řešení jejích současných a budoucích problémů.

Dům evropských dějin je umístěn v jedinečné  budově ve stylu art deco 
v  Leopoldově parku poblíž Evropského parlamentu a je důležitou součástí 
prohlídky Bruselu.

Expozice byla vytvořena ve 24 jazycích a vstup do muzea je bezplatný. 
Prohlídky jsou vhodné pro děti školního věku i dospělé.

Velmi důležitou součástí činnosti našeho muzea je také práce 
s  různorodými skupinami návštěvníků. Muzeum nabízí speciální 
prohlídky a programy pro návštěvníky se zdravotním postižením nebo 
pro osoby, které potřebují asistenci.  Se zvláštními přáními a dotazy se 
můžete obrátit na náš tým.

❘  STÁLÁ EXPOZICE

Hlavní částí Domu evropských dějin jsou výstavní prostory se stálou expozicí, 
která pomocí různých exponátů, rekonstrukcí a multimediálních materiálů zve 
návštěvníky na cestu evropskými dějinami, se zvláštním zaměřením na 19. 
a 20. století.

Nejprve však návštěvníky seznámí s mýtem o Európě a s antickými kořeny 
Evropy. Úvodní část expozice se táže, co tvoří společné dědictví a tradice našeho 
kontinentu, a přibližuje návštěvníkům různé pohledy na to, co vlastně Evropa je.

Expozice pak pokračuje dramatickou cestou k modernímu věku, kterou Evropa 
prošla v 19. století, době velkých politických a sociálních změn. Návštěvníci 
poznají, jak se současně se závratným technickým pokrokem šířily i revoluční 
myšlenkové proudy, které měly proměnit svět k nepoznání.

Během celé prohlídky mají návštěvníci k dispozici vlastní multimediální 
průvodce v některém z 24 úředních jazyků. Ty nabízejí videa a mluvené texty, 
které zasazují vystavené předměty do jejich historického kontextu a vysvětlují, 
odkud se vzaly síly, které v první polovině 20. století způsobily v Evropě dva 
válečné konflikty obrovských rozměrů. Návštěvníci jsou pak konfrontováni 
s ničivým dopadem první a druhé světové války na životy  Evropanů.

Ze zpustošené Evropy se návštěvníci přenesou do značně odlišného politického 
klimatu. Exponáty v této části expozice ukazují různé vnímání života v Evropě, 
která tehdy stála v sevření dvou soupeřících supervelmocí. Návštěvníci se 
seznámí s tím, jak si lidé v obou táborech představovali budoucnost našeho 
kontinentu, a zkusí si zjistit, v čem se tyto představy shodovaly a v čem se 
naopak lišily.

Poznají období, kdy Evropa vzkvétala a kdy byla v úpadku, a budou mít 
příležitost rozeznat v těchto dobách zárodky mnoha moderních hnutí, jakým 
je i evropská spolupráce a kroky vedoucí ke vzájemnému propojení evropských 
zemí. Na závěr jsou návštěvníci vyzváni, aby se zamysleli nad vlastními 
zkušenostmi. Jak nás evropské dějiny utvářejí? Jak nám minulost pomáhá 
vyrovnat se se současnými problémy?

❘  UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Dům evropských dějin je místem pro všechny. Informuje, konfrontuje, vybízí 
k zamyšlení, ale především návštěvníkům umožňuje klást otázky. Výuková 
nabídka muzea zkoumá různé historické zkušenosti z evropské perspektivy 
a přibližuje návštěvníkům, co je společným základem všech evropských 
národů.

K dispozici je široký výběr materiálů a akcí pro dospělé návštěvníky, školy 
a rodiny, které zahrnují přednášky, workshopy, prohlídkové trasy pro rodiny 
a videozáznamy.

DOSPĚLÍ

V rámci celoročního programu organizujeme konference, kurzy a koncerty. 
V konferenčním sále pro 90 účastníků lze zajistit simultánní tlumočení, takže je 
možné pořádat akce s partnery z celé Evropy i ze světa. Podrobnější informace 
jsou uvedeny v brožuře Akce nebo na našich webových stránkách.

UČITELÉ & STUDENTI

Přímo v muzeu nebo na internetu nabízíme výukové materiály a studijní 
prameny. Všechny poznámky pro učitele, aktivity pro třídu a skupinové 
aktivity lze stáhnout, stejně tak i fotografie, svědectví a videomateriály. Přímo 
v muzeu jsou k dispozici pracovní listy nebo můžete využít naše interaktivní 
workshopy či herce v dobových kostýmech. Tyto materiály se zaměřují na 
několik klíčových témat a mohou být snadno upraveny tak, aby je bylo možné 
použít při výuce podle školních osnov různých států.

RODINY

Zábavné a interaktivní činnosti umožní malým i velkým návštěvníkům 
pochopit některé slavné i smutné okamžiky minulých staletí. Na recepci 
si vyzvedněte „pas cestovatele v čase“ a batoh pro rodinné prohlídky 
a  vyzkoušejte si interaktivní aktivity, které jsme pro vás připravili na 
každém patře v rodinných badatelských koutcích. Další informace 
naleznete v brožuře s akcemi pro rodiny s dětmi.

❘  DOČASNÉ VÝSTAVY

Dům evropských dějin také připravuje roční dočasné výstavy, které 
hlouběji nebo šířeji pojednávají o tématech a obdobích, jimž se 
věnuje stálá expozice. Tato koncepce umožňuje pořádat různé typy 
výstav s  rozmanitou tematikou, které jsou zpracovány inovačním 
a atraktivním způsobem pro různé cílové publikum. Dočasné výstavy 
jsou, stejně jako stálé expozice, zpracovány interdisciplinárně 
z nadnárodní perspektivy.

❘  ZA ZDMI MUZEA

Dům evropských dějin oslovuje jednotlivce a komunity zblízka 
i  zdaleka, ať jsou z Bruselu, Budapešti, Gentu, nebo Gdaňsku. Činí 
tak prostřednictvím společných projektů a internetového propojení 
s různými akcemi a partnerskými institucemi v celé Evropě i aktivní prací 
s různými skupinami v jeho bezprostředním sousedství a regionu.


