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Originál slavné Věstonické venuše bude k vidění po dlouhých pěti letech. Dnes ji z hlavního sídla 
Moravského zemského muzea (MZM) na Zelném trhu v Brně převezla ozbrojená policejní eskorta do 
Olomouce, kde bude po 12 dní k vidění v tamním Vlastivědném muzeu.  

Věstonická venuše je se svými 29 tisíci lety od vzniku nejstarším uměleckým předmětem z keramiky na 
světě. Patří mezi nejvýznamnější umělecká díla lovců starší doby kamenné - paleolitu. Je vystavována jen při 
vzácných příležitostech. Naposled ji mohla veřejnost spatřit krátce v Brně v září 2014, po předchozích 
vystaveních ve Slezském zemském muzeu v Opavě v červenci 2014 a o měsíc později v Národním muzeu 
v Praze – v rámci projektu Unikáty zemských muzeí, spolu s hlavou Kelta ze Mšeckých Žehrovic a 
meteoritem z Opavy-Kylešovic.  

Středobodem výstavy Ice Age art - arrival of the modern mind (Umění doby ledové: Zrození moderní mysli) 
byla kamenná kráska v Britském muzeu v Londýně v roce 2013.  

Věstonická venuše je soška vymodelovaná z hlíny a vypálená. Byla nalezena na Jižní Moravě, při 
archeologickém výzkumu v Dolních Věstonicích (odtud přívlastek „věstonická“). Objevili ji 13. července 
1925 předák kopáčů Josef Seidl spolu s Emanuelem Daniou, preparátorem a technickým vedoucím výzkumů 
Karla Absolona v Dolních Věstonicích. Nacházela se v popelišti velkého ohniště, v mocné vrstvě popela 
centrálního ohniště loveckého sídliště. Soška, rozlomená na dva díly, dokumentovala existenci keramiky v 
paleolitu a představovala druhý nález paleolitické lidské plastiky ve střední Evropě.  

Soška je 11,5 centimetrů vysoká, 4,4 centimetrů široká a „tloušťku“ má 2,8 centimetrů a stále je složena ze 
dvou dílů. Podle odborníků MZM představuje ve světovém měřítku „zcela unikátní svědectví kultury a 
spirituality spojené s šamanistickým výkladem světa tehdejších lovců a sběračů žijících v Evropě a na území 
Moravy“.  

Více o krátkodobém vystavení nesmírně cenného historického artefaktu do 8. prosince 2019 včetně 
otevírací doby lze najít na webu Vlastivědného muzea v Olomouci na adrese www.vmo.cz. 
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