Využijte mimořádné vstupné do Národního technického muzea
Největší česká instituce specializovaná na muzejní sbírky technického charakteru - Národní technické muzeum - oslaví 110. výročí od
svého založení. Při té příležitosti nabídne zájemcům ve čtvrtek 5. července snížené vstupné.

Muzeum bylo založeno 5. července 1908 jako Technické muzeum Království českého. V
současnosti představuje své sbírky ve 14 expozicích a v množství krátkodobých výstav.

Ráj exponátů
V expozicích je vystaveno kolem 6 000 předmětů, ale celkem je jich mnohem více. Až
70 000 sbírkových předmětů, které dokumentují vývoj vědy a techniky u nás, je
uchováváno v několika depozitářích a další předměty představuje muzeum ve svých
krátkodobých výstavních projektech.

Muzeum disponuje také specializovanou knihovnou a archivní badatelnou pro odborné zájemce a pořádá řadu doprovodných
programů, edukačních aktivit a to především pro žáky základních a středních škol.

Kulturní památky
Mezi vystavenými exponáty naleznete mnoho významných předmětů, z toho devět předmětů zapsaných na seznam národních
kulturních památek.

Opravdovým unikátem je třeba u nás vyrobený nejstarší automobil NW Präsident, vůz prezidenta T. G. Masaryka Tatra 80. Neméně
významná je i slavná Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, parní lokomotiva Kladno z roku 1855, lokomotiva 387.007, či salonní
vůz císaře Františka Josefa, letoun Kašpar JK systém Blériot, nebo tři celosvětově unikátní vojenské letouny z doby I. světové války.

Architekt dostavby katedrály sv. Víta
V Národním technickém muzeu toho můžete vidět skutečně hodně. Zaměřit se můžete například na novou výstavu „Kamil Hilbert,
architekt, 1869-1933“. Najdete ji v expozici Architektury, stavitelství a designu.

Jak je z názvu patrné, projekt je věnován architektovi Kamilu Hilbertovi, a to při příležitosti 150. výročí jeho narození a 120. výročí od
jmenování architektem dostavby katedrály sv. Víta. Ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM Martin Ebel o něm říká: „Hilbertovi

můžeme vděčit za dnešní siluetu jak katedrály, tak celých Hradčan – na hlavní věži neprovedl dlouho zamýšlenou a prosazovanou
novogotickou špici, ale ponechal pozdně barokní helmici. Ve výsledku se výběr architekta ukázal jako velmi šťastný.“

Statika hrou
Od 28. června je Centru stavitelského dědictví v Plasích otevřena nová stálá expozice s názvem Statika hrou. Vznikla ve spolupráci
s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a ukazuje návštěvníkům, jak funguje stavba domu ze
statického hlediska. Převedeno do řeči menších návštěvníků „Jak to, že dům stojí a nespadne.“

Nová expozice je i příležitostí pro veřejnost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy. Je doplněna starými
historickými plány a modely - mimo jiné zde návštěvníci uvidí čtyři a půl metru dlouhý model Rankovy lávky. Generální ředitel
Národního technického muzea Karel Ksandr o ní říká: „Tato celodřevěná, téměř 200 metrů dlouhá lávka vzpěradlové konstrukce bez

vnitřní podpory byla navržená kolem roku 1838 pražským tesařským mistrem Michaelem Rankem. Měla přemostit Vltavu v Praze v
místě dnešního Mánesova mostu. K její realizaci nedošlo, ale už jen její model je rozhodně nesmírně zajímavý.“
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