
 

 

 

 

PROGRAM 

ŠEDESÁTKA S TECHNICKÝM MUZEEM V BRNĚ 
sobota 28. 8. 2021 

venkovní i vnitřní prostory muzea 
Purkyňova 105, 612 00 Brno 

Pravidla pro vstup na akci 

Šedesátka s Technickým muzeem v Brně je kulturní akcí, která je dle povinnosti nahlášena na 
Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje. 

Všichni přítomní tedy musí disponovat některým z následujících dokladů: 

 potvrzením o dokončeném očkování včetně 14 denní lhůty od poslední dávky, 

 potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 nebo 

 potvrzením o podstoupení vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 
(potvrzení nelze nahradit čestným prohlášením nebo samotestem, uznatelné je pouze 
potvrzení vydané laboratoří). 

 

Doprava vozidly z muzejní sbírky 

TRAMVAJE A AUTOBUSY: nám. Svobody – Technické muzeum 
Z náměstí Svobody do muzea budou jezdit sbírkové vozy městské hromadné dopravy – vybrané 
tramvaje a autobusy budou jezdit k muzeu do Králova Pole na zatávku Technické muzeum v Brně a 
zpět. Nástup a výstup bude možný pouze na těchto dvou zastávkách. 
JÍZDNÍ ŘÁD 

TROLEJBUSY: Mendlovo náměstí – Srbská 
Z Mendlova náměstí k muzeu budou jezdit trolejbusy ze sbírek Technického muzea v Brně a pojedou 
po trase Mendlovo náměstí – Pisárky – vozovna Komín – Královo Pole, Srbská. 
Nástup a výstup bude možný na konečných zastávkách Mendlovo nám. a Srbská a také a na 
zastávkách Výstaviště (z) – Pisárky (z) – Anthropos – Jundrovský most (z) – Vozovna Komín – Přívrat 
(z) – Skácelova – Slovanské náměstí (z) – Srbská. 
Pozn.: (z) zastávka je pouze na znamení 
JÍZDNÍ ŘÁD 

 Doprava vozidly z muzejní sbírky je ZDARMA. 

 Obsaditelnost vozidel je omezena kapacitou sedadel dopravního prostředku! 

Tramvaje: parní lokomotiva Caroline s vlečnými vozy č. 25 a 6, motorový tramvajový vůz č. 99, 
tramvaj T3M č. 1594 
Autobusy: Praga RND, Škoda 706 RO s přívěsem Karosa B40, Karosa ŠM11, Ikarus 280, Karosa 
B831, Karosa C744 
Trolejbusy: Škoda 6Tr, Škoda 14Tr01, Škoda 15TrR, Škoda 17Tr 

Změna vozidel vyhrazena! 

  

http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2021/01/60_s_tmb_jizdni-rad_tramvaje_autobusy.pdf
http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2021/01/60_s_tmb_jizdni-rad_trolejbusy.pdf


Program před muzeem 

10.00–18.00 výstava osobních a vojenských vozů ze sbírek Technického muzea v Brně 

 

Program v muzeu 

10.00–18.00 volné prohlídky expozic 

 
– nová výstava: Minerva 1881–2021, tradice, historie, současnost, výstava ke 

140. výročí této značky 

 

– Legenda se vrací do Brna – výstava připomínající historii letounu L-410 
Turbolet, který se zrodil před více než padesáti lety, ale který se vyrábí 
dodnes. Jeden takový stroj bude natrvalo vystaven v areálu muzea. 

 
– ražba drobných výročních medailí 

10.00–16.30 interaktivní stanoviště 

17.00–18.00 koncert skupiny The 6 Fireballs v expozici Parní motory – skladby z období klasického 
rock’n’rollu 

 

Program v jednotlivých expozicích 

Železářství Metodické centrum konzervace TMB představí  příklady práce s kovem se 
zaměřením na ošetření kovových artefaktů, ukázky  různých druhů kovových 
materiálů s riziky jejich poškozování a možnostmi ošetření. Představí také 
postup restaurování houpacího koníka z počátku 20. století. 

Technická herna Kromě stálých fyzikálních pokusů a možnosti zahrát si na plně funkčních 
počítačích osmibitové éry si budou moci zájemci vůbec poprvé vyzkoušet 
nově získané arkádové simulátory ATARI San Francisco RUSH Extreme 
racing z roku 1996 a simulátor jízdy na čtyřkolce ATV Track z roku 
2002. 

Parní motory Ukázka modelu nákladního vozu Sentinel na parní pohon. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet spuštění parního pohonu, dolévání vody, přikládání 
pod kotel a další. 
Modely dalších parních strojů. 

Letecké motory Mapa jako Brno – u nás najdete Brno jako na dlani. Objevíte Purkyňovu 
ulici a Technické muzeum v Brně? 

Optika Odborníci z brněnské pobočky firmy Thermo Fisher Scientific, která je 
světovým lídrem produktů pro vědu a patří k největším výrobcům 
elektronových mikroskopů na světě, představí přímo na elektronových 
mikroskopech jejich fungování a jejich použití – zblízka, populárně naučně 
i vědecky. 

Pozor, zákruta! Závodní simulátor pro malé zájemce. 

Kultura nevidomých Zkusíte na vlastní kůži, jak se žije se zrakovým postižením – simulační 
brýle navodí oční vadu, zkusíte si chůzi bez očního kontaktu pouze podle 
nataženého lana, chůzi se slepeckou holí či odhad vzdáleností 
Ukázka psaní na rafigrafu a pichtovém psacím stroji, omalovánky křížovka 
pro nejmenší. 

Pozor, zákruta! 
Historická vozidla 
Brno na dvou kolech 

Objevná cesta Dr. Elektrona – po stopách slavných českých i světových 
vynálezů – hra pro děti 

 

  

http://www.tmbrno.cz/akce/minerva-1881-2021/


Program za muzeem 

10.30 příjezd motocyklů Norton a Triumph a dalších anglických značek na parkoviště za 
muzeem 

10.40 slavnostní zahájení Šedesátky s TMB 

10.45 rozhovor o klubu Norton Owners Club Czech Republic a motocyklech Norton 

10.50 malá přehlídka motocyklů anglických značek 

11.00 Dobrodružství Šroubka a Matičky – původní divadelní pohádka o dvou dlouholetých 
průvodcích Technického muzea v Brně po památkách. Premiéra 

12.00 Muzejní maringotka a flašinetové vystoupení 

12.30 koncert Maxim Turbulenc 

13.10 pokus o „vesmírný rekord“ – český rekord v nejrozsáhlejší sbírce podpisů kosmonautů 

13.20 křest publikace TMB k 60. výročí 

13.30 vzdušná show Úžasného divadla fyziky 

14.00 průjezd vozů ze sbírek TMB – komentovaná přehlídka 

14.40 muzikálové melodie – Městské divadlo Brno 

15.15 Muzejní maringotka a flašinetové vystoupení 

15.25 komentovaná módní přehlídka – Od šněrovačky po minisukni (Salon první republiky) 

16.00 slavnostní prezentace letounu L410 Turbolet – nového přírůstku do muzejní sbírky 

16.30 Slack show – originální umělecko-sportovní vystoupení s následným workshopem. 
Výbušná smršť salt, otoček a jiných kombinací na trickline 

17.55 závěrečné slovo k ukončení akce 

18.00 koncert  rockové legendy  Žlutý pes – závěr narozeninového dne s Technickým 
muzeem v Brně 

19.00 Závěr akce 

V areálu muzea bude stánek Úžasného divadla fyziky, stánek Mendelovy univerzity (Kouzla 
s dusíkem), Muzejní maringotka, skákací hrad a stánky s občerstvením. 

Změna programu vyhrazena. 

 

Záštitu nad akcí Šedesátka s Technickým muzeem v Brně převzali 
ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek, 

hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich 
a primátorka statutárního města Brno Markéta Vaňková. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

http://www.tmbrno.cz/pro-skoly/loutkova-pohadka/
http://udif.cz/
http://www.salonprvnirepubliky.cz/
https://www.slackshow.com/
http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2021/08/HiTRADiO_CITY_DLOUHE-scaled.jpg
http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2018/07/mkcr_logo.jpg
http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2018/02/brno_logo.jpg
http://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2020/04/jmk_logo-scaled.jpg

