
Pan  ředitel                                   zahájil  15.2. v 10:00 výkladem o historii sbírky 

a  budovy  Nár. Techn. Muzea  tiskovou konferenci

V přízemí se moc nezměnilo, ten či onen měl dokonce dojem, že je exponátů méně než kdysi



Nejstarší
vozy ve sbírce

Rektorský řetěz
a

Ak. Heyrovského 
Nobelova cena
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Vpravo za Bugatti
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Úžasný, původní  a vzácný  mercedes je oživován  dokumentárními  filmy z Masarykova okruhu





4 vyjímečná auta zaujímají výhradní pozici na novém  mezipatře



Škoda, že není (v zrcadle) vidět do motoru



Na jinak prázdných ochozech jsou  umístněny kvanta motorek a jízdních kol



r. 1972   CZ  420 ccm typ 860  4 válec, 4 takt



Návštěvníci se asi  budou ptát, proč jsou ty ochozy prázdné...
Odpověd odborníků zněla: „Tak lépe vynikne architektura haly“



Pan ředitel trpělivě odpovídal na otázky novinářů

Zbývá už jen setřít prach z exponátů a 
muzeum  se otevře i pro veřejnost



Voiturette B, v konzervovaném, 
značně původním stavu



Marně jsme hledali technické, didaktické 
pomůcky, řezy motorů, funkční agregáty, prostě 
historickou techniku - za to se galerie prohýbají 

pod desítkami motocyklů a jízdních kol.
Třídy, jak bylo zvykem, se dnes v muzeu moc 
nepřiučí a tak se divíme, že se renovované 

muzeum nepřejmenovalo např. na :
Muzeum dopravy,  nebo trefněji na

Motocyklové a automobilové muzeum.
Miloučká výstavka „Brno v Praze“ by se rovněž 

báječně vyjímala, ale  spíš v národopisném
než technickém muzeu – kdo nevěří, ať tam běží



Co hledá Škoda Superb 
s  číslem připomínajícím 
Jamese Bonda, patřící kdysi  
Václavovi Klausovi – mezi  
nejstarší Bugatkou na 
světě a  mercedesem  jednoho 
z nejhorších politiků na světě  –

Nepřipomíná to kult osobnosti
dob zdánlivě dávno minulých,?
Rozhodně to  nemá co  činění
s posláním  Nár. techn. Muzea!



Muj pohled se tyka jenom hlavni haly, teda oddeleni dopravy. Ostatni jsem nevidel.

kromě vystavy Brno v Praze. Nevim co si o ni mam myslet. v technickem muzeu j

sem byl po prve asi v roce 1960. Da se rict, ze jsem tam do svych 20let chodil casto. 

Je zajimave kdyz jsem po 20 letech prijel zase do Prahy, tak jsem sel hned i do TM. 

Hlavni hala po noven otevreni mi pripada o proti drivejsku vykradena a sterilni, 

jako by tu radil nejakej architekt, kteremu jde o uplne neco jineho nez starou techniku. 

U exponatu v ochozech jsou popisky psane pismem, ze se k nim musis sehnout, 

cimz prekazis radost a nikdo za tebou neproje. Na popiskach je napsano jenom to

nejnutnejsi. Na pr. u zavodni CZ chybi jmeno konstruktera. Nektere fotografie

nemaji popis zadne. Letecke motory jsou za sklem tak ze si je clovek nemuze ani

poradne prohlednout. Na motorech zari moderni identifikacni stitky pripevnene

umelohmotnou paskou. Take u zavodniho Mercedesu by urcite vetsina navstevniku

uvitala otevrenou kapotu motoru. Nevim co ma v NTM pohledavat absolutne

nezajimavej Renaul 21 a moderni Superb, kterych stoji pred muzem nekolik,

jenom proto, ze prvni dostal prezident Havel a v druhem jezdil Klaus. 

Neco takoveho patri do vlastivedneho muzea nebo podobne. PP



Text a foto:  

pollak-presse



Expozice by se měla podřídit především návštěvníkovi a ne 

dbát jen na "krásu" podle architektů. 

Moc se mi libilo srovnáni s Muzeem Porsche , kde je možno

na vše si skoro „sáhnout“... 

Malé popisky, opravdu sterilní prostředí, prach na autech, 

možná více vysvětlujících ( didaktických ) pomůcek.

Já bych pozitivně ohodnotil ty projekce, které vždycky oživují

pohybem statickou atmosféru muzea. Možná by tam mohla

být ještě nějak zakomponována ( alespoň v nejdůležitějších

částech muzea ) vždy době odpovídající hudba, ta dokáže 

atmosféru podtrhnout dalším krásným způsobem

( nebo dodat sluchátka, ale to už bych si asi moc vymýšlel ).

L.F.
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