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2. července 2008

Sto let s Národním technickým muzeem
V červenci roku 1908 byla poprvé deklarována vůle zástupců pražské inteligence a průmyslových kruhů
založit v Praze české muzeum techniky. Cesta od záměru k naplnění pak trvala ještě další dva roky. Dnešní
Národní technické muzeum tak má před sebou dvouleté období, ve kterém si bude připomínat obtížný proces
budování základů muzea a sto let své existence.
Technické muzeum pro Království české v Praze bylo založeno na podnět profesorského sboru C. a k. české vysoké
školy technické a průmyslových kruhů na manifestační schůzi dne 5. července 1908. Jako vzdělávací instituce pro
techniky i širokou veřejnost mělo nabízet příklady a poučení a podněcovat k novým technickým vynálezům.
Základem muzejních sbírek se staly exponáty z Jubilejní výstavy Obchodní a živnostenské komory v Praze, která se
v roce 1908 konala na pražském Výstavišti v Holešovicích.
Po právní stránce bylo muzeum ustaveno dne 13. března 1910. Toho dne byly na zakládací schůzi Spolku
Technického muzea pro Království české vytvořena organizační struktura muzea, tzv. odborné skupiny, ustavené
podle tehdejších hlavních technických a průmyslových oborů (strojírenství, elektrotechnika, hornictví a hutnictví,
sklářství, keramika, dopravní technika, železniční a silniční doprava, papírenství, textilní výroba, chemický průmysl,
cukrovarnictví, pivovarnictví, architektura a stavitelství, polygrafie). V rámci těchto skupin se odehrávala veškerá
činnost muzea; akvizice, péče o sbírkový fond, stavba expozic, pořádání vzdělávacích akcí, přednášek a exkurzí.
Prvním skutečným sídlem muzea stal Schwarzenberský palác na Hradčanech. Dne 28. září 1910 si zde sbírky
prohlédlo prvních 227 návštěvníků.
Teprve v letech 1938-1941 se muzeum dočkalo výstavby vlastního budovy. Ihned po jejím dokončení však byla
budova muzeu odebrána a přidělena protektorátnímu ministerstvu pošt. Technické sbírky putovaly do karlínské
Invalidovny, která následně sloužila muzeu jako depozitář, a to až do roku 2002. Po válce byla sice muzeu část
prostor na Letné navrácena, ale období, kdy se zde v různé míře vyskytovali cizí nájemníci, trvalo až do roku 1999.
Od roku 2003 probíhá náročná stavební rekonstrukce muzea, od podzimu 2006 již bez návštěvnického provozu.
Cílem je obnova stavby v duchu původních představ architekta Milana Babušky z 30. let 20. století. Ještě letos, po
dokončení II. etapy rekonstrukce, muzejníci, architekti, výtvarníci a designéři začnou přetvářet obnovené prostory
dle svých představ tak, aby nejpozději v roce 2010 bylo muzeum opět přístupné návštěvníkům. Výsledkem bude
nárůst výstavních ploch o 2500 m2. Zrušením starších stavebních úprav vzniknou 4 nové velké expoziční sály, každý
o rozloze téměř 600 m2. Krátkodobým výstavám budou sloužit dva menší sály v přízemí a suterénu budovy.
Zcela poprvé se v NTM objeví expozice tiskařství a expozice architektury, stavitelství a designu, zásadní
modernizací projde dopravní hala i rudný a uhelný důl, rozšířena bude expozice astronomie a fotografické a filmové
techniky. Své obdivovatele si jistě najde i nová expozice Technika v každodenním životě či Komunikace.

Fotografie ke stažení jsou k dispozici na www.ntm.cz v sekci Pro novináře.

Technické muzeum Království českého bylo založeno na manifestační schůzi 5. července 1908. První sbírky muzea bylo možné
navštívit v budově Schwarzenberského paláce dne 28. září 1910. V letech 1938-1941 byla vybudována vlastní budova muzea na
pražské Letné. Po zestátnění v roce 1951 získalo muzeum svůj oficiální název Národní technické muzeum, pod kterým ho známe
dodnes.
Muzeum v současnosti prochází náročnou rekonstrukcí. Stavební práce v budově na Letné skončí v roce 2008. Stavebníci uvolní
prostor muzejníkům, kteří začnou zaplňovat nové i zrekonstruované výstavní sály zajímavými exponáty. Vedle tradičních instalací
se návštěvníkům poprvé představí např. nové expozice architektury, stavitelství a designu a expozice tiskařství. Postupné otevírání
muzea je plánováno na léta 2009-2010.

