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Od termolampy k plynovodům

V roce 1999 bylo v areálu akciové společnosti Pražská plynárenská v ulici U Plynárny 500 v Praze 4 otevřeno unikátní plynárenské
muzeum. Jeho cílem je seznámit návštěvníky s vývojem světového i českého plynárenství od jeho počátků až po současnost.

Mezi stovkami modelů, schémat, fotografií, dokumentů, spotřebičů a dalších exponátů stojí za pozornost
například pouliční plynové lampy. Kromě jiného i proto, že se do historických ulic v centru hlavního města
začínají pomalu vracet. První z nich se rozsvítily na podzim roku 2002 v Michalské ulici v Praze 1. Plynové
osvětlení se tak v malebném prostředí Starého Města objevilo po několika desetiletích - tradiční lampy na
svítiplyn zmizely ze staroměstských uliček v roce 1976. Osazení plynovými lampami by mělo čekat v příštích
letech také Uhelný trh, Kožnou uličku a možná i další lokality. Pražané si plynové světlo pochvalují, neboť
podtrhuje starobylou atmosféru města

.Zajímavým exponátem je rovněž zmenšený model městského autobusu, který byl poháněn nestlačeným
svítiplynem a od března 1944 jezdil na pravidelné pražské lince "A" z Michle do Hostivaře. Obyvatelé Prahy,
kterým není lhostejná kvalita životního prostředí ve městě, dnes po využití plynu v městské dopravě opět volají.
Zatímco v Praze autobusy na plyn už řadu let nejezdí, v jiných městech přepravují cestující zcela běžně. Jsou
však dnes poháněny v drtivé většině zemním plynem.

V muzeu jsou dále k vidění například plynové interiérové lustry, plynová žehlička s vestavěným hořákem, která
byla v domácnostech rozšířena v první polovině 20. století, plynové sporáky, trouby, kamna, ale také pračky
nebo mandly. Na své si přijdou i techničtěji zaměření návštěvníci, kteří mohou obdivovat model tzv.
termolampy, zařízení na výrobu a použití svítiplynu, model těžby zemního plynu, tlakové plynárny nebo
historické přístroje na měření tlaku, teploty a objemu plynu, laboratorní plynoměry, krychlometr a další.

Plynárenské muzeum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 7 do 15.45 hodin, v pátek od 7 do 14.30 hodin.
Vstup včetně odborného výkladu (i cizojazyčného) je zdarma. Návštěvu je nutné předem domluvit na
telefonních číslech 267 172 616 nebo 267 172 482. Každý zájemce získá tištěného průvodce s barevnými
fotografiemi exponátů. Muzeum má bezbariérový přístup s výtahem a WC i pro vozíčkáře. Spojení: Tramvají
číslo 11 z Bělehradské ulice (u stanice metra I. P. Pavlova).
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