
 

  

Online kultura pro celou rodinu 

 

Muzea 

Česká muzea jsou zavřená. To ale neznamená, že si nemůžete prohlédnout jejich exponáty.  

 

Mnoho muzeí nabízí virtuální prohlídky:  

 Národní muzeum před rekonstrukcí – https://www.virtualczech.cz/narodnimuzeum/ 

 Národní muzeum – online výstavy - https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-

vystavy 

 Národní muzeum pro děti - https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-

pro-deti 

 Muzeum hl. města Prahy – http://muzeumprahy.cz/virtualni-prohlidky/  

 Technické muzeum v Brně- http://www.technicalmuseum.cz/navstivte-nas/virtualni-

prohlidka/  

 Národní galerie - http://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.O_16236  

 Galerie Rudolfinum - https://galerierudolfinum.cz/cs/galerie-rudolfinum-online/ 

 E-sbírky – portál určený k prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých 

muzeí a galerií https://www.esbirky.cz/o-nas 

 Národní zemědělské muzeum - https://www.nzm.cz/navstivte-nas/virtualni-prohlidka-

narodniho-zemedelskeho-muzea 

 Jihomoravské muzeum ve Znojmě - 

https://www.muzeumznojmo.cz/Stranka/Sb%C3%ADrky-on-line 

 Židovské muzeum v Praze - https://www.jewishmuseum.cz/sbirky-a-

vyzkum/digitalni-sbirky/ 

 Moravská galerie - http://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog 

 

Nemusíte zůstávat jen u nás. Virtuálně se můžete projít i v nejslavnějších muzeích celého 

světa. Nevšední zážitek zprostředkovává Google View. Najdete zde 3 400 muzeí a 

historických budov. Tak kam dnes vycestujete? 

https://artsandculture.google.com/search/streetview?project=streetviews  

 

 Pinacoteca di Brera (Miláno) - https://pinacotecabrera.org/en/ 
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 Gallerie degli Uffizi (Florencie) - https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

 Vatikánská muzea (Řím) - http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 

 British muzeum (Londýn) - https://www.britishmuseum.org/collection 

 Louvre (Paříž) - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

Divadla, koncerty, opery   #kulturažije 

Některé kulturní akce pokračují i v době karantény, jen se přesunuly do online světa. Na 

těchto odkazech najdete všechny potřebné informace o tom, kdy se speciální divadelní 

představení vysílají. Některá divadelní představení máte možnost shlédnout zdarma, jiná za 

dobrovolný poplatek.  

https://www.studiodva.cz/jsme-s-vami/jsme-s-vami/  

https://www.nod.roxy.cz/events/detail/585/nodflix-divadlo-nod-u-vas-na-gauci  

https://www.mall.tv/kulturazije 

https://www.divadlonavinohradech.com/hrajeme-i-v-karantene 

https://operavision.eu/en/library/%C3%B3peras 

 

Knihy 

 Palmovka předčítá – jedná se o živé přenosy čtení. Ve všední dny od 9:30 pro děti a 

zatím nepravidelně od 16:30 četba pro dospělé. Informace najdete na jejich Fb stránce 

https://www.facebook.com/Palmovka/. 

 Audioknihy - https://www.supraphonline.cz/special/radost-z-poslechu 

 Videozáznamy autorských čtení - http://www.mac365.cz/program 

 Hry, četby, povídky - https://www.mujrozhlas.cz/hry-cetby-povidky 

 Pražská městská knihovna zpřístupnila zdarma sbírkové e-knihy 

https://search.mlp.cz/cz/davka/e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:e-

knihy_volne_ke_stazeni. 

 www.kobo.com, www.databook.com, https://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/,  
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