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Ministerstvo průmyslu a obchodu při příležitosti výročí 100 let vzniku samostatného československého
státu otevře brány svého sídla po celý víkend ve dnech 27. – 28. října 2018 vždy od 9 do 16 hodin.
Veřejnost si bude moci prohlédnout historické prostory budovy ministerstva na pravém nábřeží Vltavy
naproti Letenským sadům v městské části Praha 1 v ulici Na Františku 32.
V této budově od její kolaudace na začátku třicátých let minulého století vždy sídlila ministerstva,
spojená s průmyslem, těžkým průmyslem a zahraničním obchodem. MPO se Dnem otevřených dveří
připojí k výroční akci „Společné století“, kterou organizuje na základě usnesení vlády agentura
CzechTourism. Slavnostní zahájení prohlídky se uskuteční v sobotu 27. října 2018 v 9 hodin.
Návštěvníci si v rámci prohlídkové trasy mohou v historické budově s typickou prosklenou kopulí,
navržené architektem Josefem Fantou, prohlédnout mj. pracovnu ministryně, reprezentativní prostory,
jednací salonky, rotundu a další dobové interiéry. V expozicích bude připraveno celkem 72 exponátů z
Muzea skla v Jablonci nad Nisou, 12 exponátů dobových i současných spotřebičů značky ETA,
historické automobily legendární české značky TATRA, exponáty dalekohledů MEOPTA, prototypy
zbraní či vzácné gramofonové desky.
Výstavba budovy tehdejšího Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a Patentního úřadu v Praze Na
Františku byla zahájena při příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky v roce 1928.
Celkový rozpočet stavby tehdy činil 32,5 miliónu korun, to znamená, že 1 m 3 zastavěného prostoru
stál 266 korun, což byla při tehdejších cenách částka velmi příznivá. Podle původního záměru měla
být stavba dokončena v roce 1931, nakonec však kolaudace proběhla až v roce 1934. Autorem
návrhu na výstavbu paláce Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a Patentního úřadu byl jeden z
nejvýznamnějších českých architektů své doby, profesor architektonického navrhování a dějin
středověké a starokřesťanské architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze Josef
Fanta.
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Budovu MPO na Františku při příležitosti 100 let od vzniku Československé
republiky o tomto víkendu v rámci Dne otevřených dveří navštívilo 3139
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Celkem 3139 osob navštívilo o víkendu historickou budovu Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze
Na Františku. V sobotu přišlo 1254 a v neděli dokonce 1885 návštěvníků. Jednu z výprav v sobotu
osobně doprovázela i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Den otevřených dveří připravilo MPO při příležitosti výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu. Veřejnost si po dva dny mohla prohlédnout reprezentativní prostory
ministerstva v jeho hlavní budově na pravém nábřeží Vltavy, výstavu českého skla a výrobky
legendárních českých značek TATRA, ETA či MEOPTA. Díky obětavosti organizátorů z řad
zaměstnanců ministerstva si prakticky všichni hosté mohli prohlédnout i typickou prosklenou kopuli,
která je pro návštěvníky poněkud hůře dostupná, ale je z ní neopakovatelný pohled na historické
centrum Prahy. V budově Na Františku od její kolaudace na začátku třicátých let minulého století až
po dnešek vždy sídlila ministerstva, spojená s průmyslem, těžkým průmyslem a zahraničním

obchodem. MPO se Dnem otevřených dveří připojilo k výroční akci „Společné století“, kterou
zorganizovala agentura CzechTourism.
Návštěvníci si v rámci prohlídkové trasy mohli v historické budově, navržené jedním z našich
nejvýznamnějších architektů Josefem Fantou na konci dvacátých let minulého století, prohlédnout
pracovnu ministryně, reprezentativní a zasedací prostory, jednací salonky, ministerské schodiště a
další dobové interiéry. V expozicích bylo připraveno celkem 72 exponátů dobového skla, zapůjčených
Muzeem skla v Jablonci nad Nisou, 12 exponátů dobových i současných spotřebičů značky ETA,
historické automobily slavné české značky TATRA, exponáty dalekohledů, dioptrů, zrcadlovek a
dalších optických přístrojů značky MEOPTA, prototypy legendárních českých zbraní či vzácné
gramofonové desky.
Výstavba budovy tehdejšího Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a Patentního úřadu v Praze Na
Františku byla zahájena při příležitosti desátého výročí vzniku republiky v roce 1928. Celkový rozpočet
stavby tehdy činil 32,5 miliónu korun, to znamená, že 1 m 3 zastavěného prostoru stál 266 korun, což
byla při tehdejších cenách částka velmi příznivá. Stavba měla být dokončena v roce 1931, nakonec
došlo ke kolaudaci v roce 1934. Autorem návrhu paláce Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a
Patentního úřadu byl jeden z nejvýznamnějších českých architektů své doby, profesor
architektonického navrhování a dějin středověké a starokřesťanské architektury na Českém vysokém
učení technickém v Praze Josef Fanta.
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