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Technické muzeum v Brně v roce 2016 – ohlédnutí 
 

Sto dvacet devět tisíc lidí navštívilo v roce 2016 Technické muzeum v Brně včetně jeho památek. Z toho 77 000 zavítalo 
do hlavní budovy TMB v Purkyňově ulici. Jedná se o nejvyšší návštěvnost od roku 2006

•
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Vybrané novinky v TMB z roku 2016: 
Výpočetní technika (nová expozice) - mapuje vývoj počítačů od starověku do současnosti.  
Optika (nová expozice) – historický vývoj fotografických přístrojů, kamer, projektorů a mikroskopů. V rámci mikrosko-
pů odkazuje tato výstava na výzkum a výrobu elektronových mikroskopů v Ústavu přístrojové techniky ČSAV a v Tesle 
Brno. Město Brno se zařadilo výrobou elekt. mikroskopů mezi světová centra.  
Areál čs. opevnění Šatov – TMB v areálu nově umístilo závoru Ippen, která sloužila k uzavření cest a komunikací  
na hranicích v 30. letech 20. století a repliku hraničního sloupu z první republiky.  
 

Kolem 25 akcí připravili v loňském roce pracovníci muzea v hlavní budově i na památkách. Např. v rámci 10. výročí 
zpřístupnění Areálu čs. opevnění Šatov se uskutečnila dvoudenní Oživená pevnost, kde si mimo jiné mohli vyzkoušet 
malí i velcí, jaké to je být v ozbrojených složkách. Anebo Retro výlet, který se uskutečnil v srpnu na Šlakhamru 
v Hamrech nad Sázavou, kdy si návštěvníci i účinkující připomněli dobu šedesátých až osmdesátých let v módě, pohád-
kách, filmech, potravinách atp.  
Dále TMB pořádalo výstavy (např. Mapa příběhů, Technické kreslení a zobrazování), koncerty, přednášky, odborné 
konference (jednou z nich byla celostátní Konference konzervátorů, restaurátorů s mezinárodním přesahem), dále 
semináře (např. Zásady čištění kovových předmětů na principu rozpoznání jejich originálního povrchu), dílny pro děti i 
dospělé (např. na téma umění cechu písařského, šperky z křišťálové pryskyřice, výroba papírového modelu auta…). 
Muzeum se účastnilo celostátních akcí typu Muzejní noc, Noc vědců atd.  V rámci některých místních akcí, jako jsou 
Slavností chleba ve Slupi či Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, spolupracuje TMB s obcí. Na Horňáckých slav-
nostech se kupříkladu koná závěrečný koncert na památce TMB Větrném mlýně v Kuželově.  
V roce 2016 obdrželo TMB zvláštní ocenění  v  Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, a to za projekt s názvem Me-
zinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového 
fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka. 
Charakteristika muzea: Technické muzeum v Brně vytváří, a to na vědeckém základě, odborně spravuje, vědecky zpra-
covává, ošetřuje, bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a 
výroby minulosti i současnosti.  
 

•
 V roce 2006 byl oficiálně zpřístupněný Areál čs. opevnění v Šatově, proto vycházíme z návštěvnosti od tohoto roku. 

Celkové návštěvnosti: rok 2016 – 129 000, 2015 – 107 000, 2014 – 114 000, 2013 –  94 000, 2012 – 87 000,  
2011 – 100 000, 2010 – 76 000, 2009 – 81 000, 2008 – 73 000, 2007 – 71 000, 2006 – 89 000. Čísla jsou zaokrouhlená 
na tisíce.  
 
KONTAKT: vedoucí Odd ělení  komunikace a marketingu TMB  Radek Žák, 778 522 505                                                                             
● 
 

Sbírka automobilových modelů v měřítku 1: 18 jen do konce ledna 
Sbírku automobilových modelů, která dosáhla na titul český rekord, si mohli od závěru roku 2015 prohlédnout ná-
vštěvníci Technického muzea v Brně.  Patří Antonínu Malcovi a čítá 1009 autíček v měřítku 1:18. „Jsou i větší sbírky,“ 
uvedl majitel po sčítání, „ale jejich modely nejsou v jednotném měřítku.“ 
Prvním modelem ve sbírce byl Mercedes 300 SL z padesátých let, který Antonín Malec zakoupil v roce 1997. Mezi 
nejcennější, jak říká majitel, patří ty modely, které existují pouze v několika exemplářích. Na výstavě v TMB to jsou 
hadraplány. Návštěvníci si mohou prohlédnout modely aut od různých výrobců, které ve své skutečné velikosti byly 
určené nejen k osobní přepravě: záchranářská auta, sanitky, policejní, hasičské i odtahové a nákladní vozy, cisterny, 
auta s odvozem k poslednímu odpočinku…  Vystavené modely doplňují motorky či postavičky řidičů. Stovky autíček 
z celého světa – od Japonska přes Indický oceán až po Spojené státy – představuje výstava v Technickém muzeu v Brně 
s názvem Sbírka automobilových modelů v měřítku 1:18. K vidění bude už pouze do konce ledna 2017. 


