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V druhé polovině loňského roku bylo 
v Plzni otevřeno nové Muzeum loutek. 
Dům, ve kterém se nové výstavní prosto-
ry nacházejí, patřil již od středověku mezi 
nejvýznamnější patricijské domy města. 
Budova je tvořena dvoutraktovým průčel-
ním domem a zadním dvorním stavením, 
které spojuje úzké křídlo na východní 
straně vnitřního dvora. Jádro průčelního 
domu pochází ještě z předhusitské doby. 
Velkolepá renesanční přestavba z let 1580 
až 1590 obohatila průčelí domu o jednu 
z nejkrásnějších renesančních fasád a zvý-
šila jej o druhé patro a štít. Součástí ba-
rokních stavebních úprav po roce 1726 
byla výměna dřevěných trámových stro-
pů v přízemí průčelního domu za klenby. 

Popis expozice

Nová expozice Muzea loutek těží 
z místní bohaté loutkoherecké tradi-
ce a mapuje činnost loutkových divadel 
hrajících v Plzni a jejím nejbližším oko-
lí. Expozice postupně představuje po-
čátky loutkářství od kočovných loutko-
herců, přes Loutkové divadlo feriálních 
osad, Skupovo divadlo, produkce lout-
kových souborů z druhé poloviny 20. sto-
letí až do současnosti. Část exponátů je 
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vystavena ve vitrínách, část 
je volně instalována na pó-
diích a v rámci malých diva-
delních scén (obr. 3). Zají-
mavostmi expozice jsou dvě 
oživená divadla, Škodovo 
a Novákovo (obr. 2), s vlast-
ním osvětlením a pohybující-
mi se loutkami. 

Součástí expozice je také 
prezentace současného profe-
sionálního Divadla Alfa v mul-
tifunkčním sále, kde je mož-
né s loutkami manipulovat 
a seznámit se s různými tech-
nikami vodění. Tento sál je 
současně využíván k pořádání 
divadelních představení, před-
nášek či konferencí. V zadním 
dvorním objektu se nachází 
kavárna Café Skupa, jejíž in-
teriér je inspirován podobou 
dochovaného bytu manže-
lů Skupových, včetně repro-
dukce malby od Jiřího Trnky.

Obr. 1. Vstupní prostor s po-
kladnou

Obr. 2. Výstavní 
místnost s divadlem 
Karla Nováka
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divadélko, ztlumí se expoziční osvětlení. 
Tím se dosáhne většího kontrastu mezi 
vnitřním osvětlením divadélka a okolím, 
a tudíž i dramatičtějšího účinku. 

Součástí dodávky projektu osvětlení 
byla uživatelská příručka expozičního 
osvětlení, jejímž účelem je: 
– uchování navrženého konceptu expo-

zičního osvětlení po servisních zása-
zích,

– preventivní předcházení možným po-
ruchám,

– optimalizace údržby osvětlovací sou-
stavy a výměny světelných zdrojů. 
Příručka osvětlení obsahuje ke každé-

mu světelnému místu informace o typu 
svítidla a světelného zdroje, u směrova-
telných svítidel jejich nasměrování a úro-
veň regulace. 
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Koncepce osvětlení

Koncept osvětlení expozičních prosto-
rů vychází z původního návrhu osvětlení 
pro projekt stavby a z následně zpracova-
ného architektonicko-výtvarného řešení 
expozice. Umělé osvětlení ve výstavních 
prostorech tvoří dvě soustavy normální-
ho umělého osvětlení (expoziční a po-
mocná) a soustava nouzového osvětlení.

Osvětlení exponátů

Expoziční soustava je určena k osvět-
lení výstavních prostorů v návštěvní době 
a skládá se ze dvou částí: vnější a vnitř-
ní. Vnější expoziční osvětlení je urče-
no k osvětlení prostorových exponátů, 
popisků a doprovodných textů a tvoří 
je lištový systém iDuo (iGuzzini) zavě-
šený na lankových závěsech. V lištách 
jsou osazena směrová svítidla Lux (obr. 
4) pro halogenové reflektorové žárovky 
s dichroickým reflektorem na malé napě-
tí (12 V) o příkonu 50 W s možností vol-
by úhlu poloviční svítivosti z řady 10°, 
24°, 36° a 60°. Součástí každého svíti-
dla je elektronický stmívatelný transfor-
mátor s ruční regulací světelného toku 
v rozsahu od 10 do 100 %. Tato regula-
ce umožňuje nastavit osvětlenost na ex-
ponátech v rozsahu přibližně od 30 do 
300 lx. Vnitřní expoziční soustava je ur-
čena k vnitřnímu osvětlení vitrín a je 
napojena na okruh umístěný v systému 
podlahových instalačních kanálů a ná-
stěnných instalačních lišt Tehalit. Pro 
tuto osvětlovací soustavu jsou použita 
zářivková svítidla (obr. na titulní straně 
časopisu) a světelné diody (LED). Ob-
dobně jako vnější osvětlení, má i systém 
vnitřního expozičního osvětlení místní 

regulaci, která umožňuje ply-
nule nastavovat osvětlenost 
v rozsahu od 30 do 200 lx. 

Pomocné osvětlení

Soustava pomocného osvět-
lení je určena k osvětlení pro-
storů mimo návštěvní dobu pro 
účely úklidu, údržby nebo úpra-
vy expozice. Ve výstavních pro-
storech je toto osvětlení integro-
váno do horní části napájecích 
lišt iDuo (iGuzzini) v podobě 
nepřímého zářivkového osvět-
lení. 

Osvětlení multifunkčního sálu

Multifunkční sál s jevištěm, kde se pre-
zentuje Divadlo Alfa, je vedle uvedených 
osvětlovacích soustav vybaven scénickým 
osvětlením s místním ovládáním, které se 
používá při divadelních představeních. 

Ovládání osvětlení a jeho provoz

Osvětlovací soustava ve výstavních sá-
lech je připojena přes řídicí systém osvět-
lení. K ovládání osvětlení je určen doty-
kový panel umístěný v prostoru pokladny 
(obr. 1). Osvětlovací soustavu expoziční-
ho osvětlení lze ovládat jako celek nebo 
po jednotlivých patrech. Pomocné osvět-
lení je možné ovládat centrálně i lokálně. 
V každé výstavní místnosti jsou tlačítka 
k ovládání pomocného osvětlení. Funkce 
tlačítek je během běžné návštěvní doby 
blokována, mimo návštěvní dobu jsou tla-
čítka funkční. V prostorech s modely di-
vadel reaguje expoziční osvětlení na akti-
vaci divadélek. Jestliže návštěvník spustí 
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Obr. 3. Divadelní scéna s loutkami

Obr. 4. Směrové svítidlo do lišty Lux (iGuzzini), halogenová 
žárovka 50 W, plynulá regulace 10 až 100 %.


