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Obr. 10. Oblouková lampa s proudovou 
a napěťovou regulací, přelom 19. a 20. století, 
výrobce neznámý; je zavěšena v části Stavitel-
ství 19. století, expozice Architektury, stavitelství 
a designu

Obr. 11. Ukázková pracovna architekta přibližně z roku 1930 
(pracovní stůl z pozůstalosti arch. A. Benše) je umístěna 
v expozici Architektura, stavitelství a design

Podivuhodná expozice astronomie

K další nově koncipované expozici As-
tronomie je třeba vystoupat opět o patro 
výš. Tato velmi atraktivně instalovaná ex-
pozice v potemnělém prostoru je vytvo-
řena podle scénáře vedoucího kurátora 
Antonína Švejdy a realizována podle pro-
jektu architekta Romana Brychty a jeho 
kolegů ze společnosti Projektil architek-
ti. Již úvodní pohlazení skutečného mete-
oritu návštěvníka naladí k putování ději-
nami astronomie, lemovanému vzácnými 
středověkými astronomickými, měřicími 
a navigačními pomůckami a přístroji. Pře-
hlídka je doplněna krátkými audiovizuál-
ními historickými výklady.

Architektura, stavitelství a design 
světelných objektů

Pak k prohlídce ještě zbývá třetí patro, 
jež je vůbec poprvé v dějinách budovy ná-
vštěvníkům zpřístupněno. Lze tam vystou-

pat po jednou ze dvou schodišť. Již cestou 
zájemce uvítá zurčení vody z rekonstruo-
vané vodní fontány. Ta byla nainstalová-
na v expozici skla na světové výstavě Expo 
58 v Bruselu. Muzeu ji před pěti lety daro-
vala její autorka akad. malířka Dana Hlo-
bilová jako naprostou trosku a jen díky 
finančním prostředků ministerstva kul-

tury byla fontána kompletně restaurová-
na do původní podoby. V respiriu muzea 
je osvěžující dominantou k budoucí malé 
kavárně a zároveň úvodním exponátem 
poslední nové expozice Architektura, sta-
vitelství a design. Vystavenými předměty 
zde jsou původní modely, plány, skici a vý-
kresy, doplněné dobovými sochami, relié-
fy a vybraným mobiliářem z pracoven ar-

chitektů v rozmezí let 1860 až 1970. Po-
dle scénáře autorů Petra Krajčího, Karla 
Ksandra, Johanny Pauly a Vladislavy Val-
chářové vypracoval projekt architekt Da-
vid Vávra. Prostor výstavního sálu rozdělil 
na část galerijní s architektonickými mo-
dely, dobově koncipovaný prostor secesní 
a kubistický, dvě pracovny architektů a od-

počinkový prostor s výkladní 
skříní osvětlovacích těles. Celá 
expozice je doplněna dobový-
mi svítidly z muzejních sbírek, 
obloukovou lampou, závěsnou 
petrolejovou lampou, funkcio-
nalistickým lustrem, dobovým 
světelným reklamním pane-
lem, autorským závěsným svě-
telným objektem z ručně tva-
rovaných skleněných vláken 
od René Roubíčka. Ve velkém 
výkladci je umístěn velmi úzký 
výběr nejzajímavějších a nej-
cennějších kousků ze sbírky 
svítidel muzea.

 
Ostatní prostory NTM

V prvním podzemním pod-
laží je další velký výstavní pro-
stor, kde je v současnosti vý-
stava Vojenského historického 
ústavu Praha s námětem Tech-
nika 20. století ve sbírkách 
VHÚ. Je možné obdivovat vy-
brané kousky vojenské techni-
ky. Bohužel se návštěvník ješ-
tě nemůže osvěžit v přilehlé 
restauraci, která dosud není 
otevřena. Zde je také ve vitrí-
nách přehled odborných pub-

likací napsaných autory – kurátory mu-
zea, které budou ke koupi v připravova-
ném muzejním obchodě.

Tímto malým přehledem skvostů technic
kých sbírek všechny srdečně zve na prohlídku 
muzea jeho seniorkurátorka Johanna Pauly.
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SEZNAM INZERCE
ABF, a. s. ...................................................................................26
Apollo LED s. r. o. .....................................................................51
Ekolamp s. r. o. .........................................................................40
ELCOM, s. r. o. Prešov ..............................................................23
ELEKTRO - LUMEN s. r. o. .....................................................20
ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. .............................................31
ELKO EP, s. r. o. .......................................................................13
EN - CENTRUM s. r. o. ............................................................15
Etna spol. s r. o. ...........................................................................9
Fagerhults Lighting Systems  .......................................................6
FCC Public, s. r. o. ................................................................ 6, 57
Jaroslav Blahuta - elektro ...........................................................41
LIC technika, s. r. o. ..................................................................27
LUXART, s. r. o. ........................................................................43

Microdis Electronics s. r. o. ........................................................47
NECO s. r. o. ...............................................................................7
OSRAM Česká republika s. r. o. ......................................3 OČ, 11
OSMONT, s. r. o. ......................................................................37
Philips Lighting ČR s. r. o. ..............................................4 OČ, 49
SEAK - Ing. Jozef Sedlák ...........................................................19
SEC s. r. o. ................................................................................35
SCHÄFER a SÝKORA, s. r. o. .........................................2 OČ, 31
SCHMACHTL CZ, spol. s r. o. ..................................................25
Siteco Lighting spol. s r. o. ................................................ 1OČ, 1
Terinvest, spol. s r. o. .................................................................14
Veletrhy Brno, a. s. ....................................................................29
Zumtobel Lighting s. r. o. ..........................................................33


