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O projektu pohadkyprodeti.cz 

• v listopadu 2006 jsem na půdě našel promítačku Diax3 s několika 

desítkami pohádek, na internetu bylo tehdy jen několik inzerátů 

• webový katalog diapásů a diafilmů odstartoval v lednu 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

• díky zájmu lidí a novým objevům od té doby již nemám moc času :) 
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Trocha historie – strom poznání 
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Laterna magica (kouzelná lucerna) 

• 19. a první pol. 20. století – fenomén průmyslové revoluce 

• od dřevěných konstrukcí s petrolejkou k plechové se 

žárovkou 

• je to na celý blok přednášek -  webové zdroje v jiných 

jazycích 
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Kukátko Rodo Kino 

• prohlížení pro proti světlu 

• přelom 19. a 20. století 
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DiaBABY 

• 194? plechová trubka odizolovaná, zadní víčko s 

žárovkou a přední sestava čoček s tubusem, 3x barevné 

kombinace 

• Mofis, Diababy - celuloidový pásek 

 

 

 

 

 

 
• Výrobce: Přírodovědecké laboratoře Brno 
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DiaBABY 
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DIAR 

• 195? bakelitová konstrukce, zadní  

odklopná část, žárovka v objímce, rámečky 

• dvě konstrukce, 3 designové krabice, diapásy 

 

 

 

 

 

 

 
• Výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo pro lidovou a uměleckou 

výrobu 
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DIAX 

• 196? bakelitová konstrukce s žebrováním, otočný objektiv 

pro promítnutí na výšku, rámeček na diáky, rámeček pro 

převíjení filmu 

• 3 designové krabice, výrobce: MÚ / Chemoplast Brno  
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DIAX 
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Promítačka DIAX v ČT 
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Meopta – použití hlavně se školách 
OP 5x5 Medior 
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- 195? - 2xprovedení - H5x5 s větránek 

- bohaté příslušenství a kufr 

- výkon a promítání i za světla 

- 194? - konstrukce bakelit / kov 

- nástavec na diafilm - diapozitiv 



Následovníci 
• Diax3 

• 197? 
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• Diax4 

• 198? 

• Dios 

• baterie 

• Medirex 

• 197? 



Děkuji za pozornost. 
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