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Nyní se zabl˘skalo na lep‰í ãasy.
V budovû, kterou vojen‰tí mu-
zejníci kdysi ob˘vali celou, obdr-

Ïeli pÛdu, aby zde vystavovali zbranû. Pfii-
znejme si, Ïe to není pÛda ledajaká. Je
novû adaptovaná, vytápûná a dokonce,
podobnû jako celá budova, klimatizova-
ná. To kvÛli obrazÛm.
Vojensk˘ historick˘ ústav nazval svo-

ji novou expozici ve Schwarzenberském
paláci Císafiská zbrojnice a otevfiel ji
v únoru 2011. Pánové samozfiejmû ne-
vytáhli z klobouku schovanou zbrojnici
nûjakého císafie, ale vystavili na pÛdû
skvûl˘ soubor zbraní, zbrojí a dal‰ích do-
plÀkÛ, za kter˘ by se Ïádn˘ císafi nemu-
sel stydût. Rozhodnû vybírali z toho nej-
lep‰ího, co ve sv˘ch sbírkách mají.
Nejrozsáhlej‰í díl pÛdní expozice pfied-

stavuje vojenská ãást, ale zaãnûme od ci-
vilní, protoÏe pokud je nûkde na první po-

hled vidût hodnota vystavovan˘ch pfied-
mûtÛ, tak je to právû v této civilní ãásti,
kde jsou ve velké vitrínû vystaveny skvost-
né amnohdy také technicky zajímavé lo-
vecké a sportovní zbranû. Zaãíná se ko-
leãkov˘mi a konãí prvními perkusními
zbranûmi. Najdeme zde práce pfiedních
ãesk˘ch i evropsk˘ch pu‰kafiÛ. Jsou tu ku-
lovnice, brokovnice, dvojáky, revolverové
pu‰ky, ãtyráky. Co kus, to unikát a je jich
tu kolem ‰edesáti. Pûknû s dvojjazyãnou
popiskou. V blízk˘ch stolov˘ch vitrínách
je nûkolik stylov˘ch ku‰í, skvostn˘ch pis-
tolí a podobnû. Pastva pro oãi.
JestliÏe civilní ãást je vyloÏenû zbraÀo-

vá, tak ve vojenské ãásti najdeme kombi-
naci zbraní, zbroje, pfiíslu‰enství a v˘-
strojních souãástek od tfiicetileté války
pfiibliÏnû do skonãení válek napoleon-
sk˘ch. Jsou tu zbranû rakouské (císafiské),
ale i zbranû ãetn˘ch rakousk˘ch nepfiátel

KdyÏ musel v roce 2002 Vojensk˘ historick˘ ústav v Praze opustit svoji tradiãní
a strategicky skvûle poloÏenou budovu Schwarzenberského paláce na Hradãanech,
bylo to mezi milovníky historick˘ch zbraní povaÏováno za velké ne‰tûstí. Vojáci nemûli
peníze na opravy zanedbané budovy, b˘val˘ prezident republiky je pr˘ blízko sebe
nechtûl a palác dostala KníÏákova Národní galerie, která kupodivu peníze na opravy
mûla. Palác byl opraven, byla zde instalována fádní expozice ãeského baroka a houfy
turistÛ kolem jen procházely. Milovníci historick˘ch zbraní smutnû vzpomínali,
byÈ v˘stavy VHÚ se mohly alespoÀ nûjakou dobu objevovat ve vûÏi Mihulka.
JenomÏe tam bylo nedávno instalováno muzeum Hradní stráÏe.

Proti vchodu do expozice jsou nádherné zbroje, modely kanonÛ a spontony

Opraven˘ Schwarzenbersk˘ palác je uÏ pro milovníky zbraní opût zajímav˘

Zbranû opût
na Hradãanech




