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Jedinečná 3D virtuální výstava vás vtáhne on-line do zlatého věku 

české architektury 60. a 70. let 

 
 

Horský hotel a televizní vysílač na Ještědu, Labská bouda, karlovarský hotel Thermal, obchodní dům 

Kotva, nádražní budova Ostrava-Vítkovice a další - Národní technická knihovna (NTK) vás zve 

prostřednictvím webových stránek na 3D prohlídku výstavy To nejlepší z české architektury 60. a 70. 

let. Výstava vznikla jako společný projekt Galerie NTK a Národního památkového ústavu (NPÚ), který 

se výstavě věnoval v rámci dlouholetého projektu zaměřeného na hodnoty moderní architektury 

60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity České republiky.   

 
3D výstava svým návštěvníkům z pohodlí domova na www adrese www.galerientk.cz přibližuje krásu 

a výjimečnost jak všeobecně známých, tak rovněž těch opomíjených, či zapomenutých tvůrčích počinů 

té doby.  Jedná se o díla významných architektů Karla Pragera, manželů Machoninových, Karla 

Hubáčka, Karla Filsaka, nebo Josefa Dandy. Stavby vzniklé ve zmiňovaném období představují 

významnou etapu v dějinách české architektury, kdy po období poválečné stabilizace a přejímání 

sovětských vzorů v podobě historizujících forem 50. let dochází k dočasnému politickému uvolnění 

a významnému rozmachu architektonické tvorby, která hledá svou novou podobu a reflektuje 

mezinárodní trendy.  

 

Cílem projektu i výstavy je ukázat, že i tato architektura, často zjednodušeně označovaná jako 

ideologická, mnohdy vykazuje formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně 

a že snaha o její zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby 

je smysluplná a oprávněná.  

 

Výstavu v Galerii NTK kromě velkoformátových fotografií doplňují i textové dokumenty či modely 

vybraných staveb ze sbírek Národní galerie, mezi nimiž dominuje liberecký hotel a vysílač na Ještědu. 

K výstavě vychází výpravná dvousvazková publikace, která je v prodeji ve vybraných knihkupectvích, 

v e-shopu na webových stránkách www.npu.cz a je zároveň k dispozici čtenářům ve fondu NTK.  

 

Autoři výstavy: Ing. arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka NPÚ a hlavní autorka projektu, 

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková - historička architektury, Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D. 

- koordinátorka projektu a editorka katalogu a Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D. - člen řešitelského týmu 

projektu. Více informací k výstavě poskytne: Milan Mikuláštík, kurátor Galerie NTK, 

e-mail: milan.mikulastik@techlib.cz, mobil: 773 653 825. 

 
 

O NTK 

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České 

republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní 

služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje i jako společenské centrum s galerií, 

kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz.  

 
Kontakt: Martin Krška, e-mail: martin.krska@techlib.cz, tel.: 775 573 910 
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