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MUZEUM TECHNIKI W BRNIE — JEGO ZADANIA I WKŁAD 
W BADANIA NAD HISTORIĄ TECHNIKI 

Muzeum. Techniki w Brnie powstało w 1961 r. jako samodzielna pla-
cówka naukowa; jej głównym zadaniem jest gromadzenie dokumentacji 
muzealnej do rozwoju techniki na obszarze Moraw (dzisiaj Okręg Połu-
dniiowomorawski i Północnomo-rawSki). Poprzednikiem Muzeum było Ar-
dhiwuim Dziejów Przemysłu, Handlu i Działalności Technicznej (Archiv 
pro dëjiny prûmyslu, obchodu a techniické prace), założone w Brnie 
w 1948 г., które po reorganizacji z 1952 r. działało jako terenowy ośrodek 
badawczy i dokumentacyjny Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. 
Po dokonaniu podziału podstawowych zasobów archiwum w 1955 r. za-
daniem oddziałów stało się prowadzenie własnych prac ukazujących roz-
wój przemysłu i techniki w danym regionie 1. 

Zgodnie z nowymi zasadami działalności z 1970 г., uzupełnionymi 
w latach następnych, prace Muzeum Techniki w Brnie w zakresie doku-
mentowania rozwoju techniki koncentrowały się w następujących dzie-
dzinach: energetyki (wykorzystanie energii wodnej i parowej), elektro-
techniki (prądy silne), budowy imaszyn (obrabiarki, oprzyrządowanie 
i aparaty pomiarowe, maszyny i urządzenia włókiennicze, motory spali-
nowe), obróbki metali (metalurgia, kowalstwo), regulacji i automatyzacji, 
technik oprzyrządowania i pomiarowych, geodezji, gospodarstwa i budow-
nictwa wodnego, lotnictwa (na Morawach), techniki kancelaryjnej (ma-
szyny do pisania, małe powielacze), fotooptyki i kinooptyki, urządzeń gra-
jących, technik domowych, technik obliczeniowych, rzemiosł i zbiorowej 
komunikacji miejskiej. Zbiory znajdujące się w większości działów re-
prezentują regiony południowomorawski i północno morawski, eksponaty 
z zakresu energetyki wodnej i obrabiarek ukazują osiągnięcia całego kra-
ju; natomiast materiały związane ze zbiorową komunikacją miejską mają 
w przyszłości obrazować rozwój tej dziedziny techniki we wszystkich kra-
jach socjalistycznych. Do podstawowych zadań Muzeum należy dokumen-
towanie, ochrona i zagospodarowywanie zabytków z historii techniki. 
Obecnie Muzeum dąży do rozszerzenia swych prac w zakresie dwu no-
wych dziedzin, a mianowicie chemii i technik rolnych. Pod względem 
chronologicznym zakres zainteresowań placówki 'koncentruje się na okre-
sie rewolucji przemysłowej, chociaż w przypadku niektórych dziedzin 
(rzemiosło, metalurgia żelaza, zabytki techniki) obejmuje także czasy 
dawniejsze. 

Zbiory Muzeum składają się z 19 631 przedmiotów zewidencjonowa-
nych zgodnie z czechosłowackimi wytycznymi o gromadzeniu i opraco-
wywaniu zbiorów. Działalność — związaną z kolecjonowaniem materia-

1 Eva Konećnń: Z historie Technického Muzea v Brnë. „Sborinik Technic-
kého Muzea w Brnë" T. 11: 1972 Brno 1975 s. 6—13. 
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łów prowadzi 18 pracowników naukowych i specjalistów zatrudnionych 
w placówce. Poszczególne oddziały Muzeum w oparciu o ustalone kryte-
ria — zbierają, selekcjonują i gromadzą eksponaty, które są składane 
w pięciu depozytoriach muzealnych. 

Ryc. 1. Młyn renesansowy w Słupi, powiat Znojmo (prace rekonstrukcyjne) — 
pamiątka z dziedziny techoiki 

Фот. 1. Мельница из эпохи ренессанса в Слюпе, район Зноймо (реконструктирские работы) — 
памятник из области техники 

Phot. 1. Le moulin de la Renaissance à Słupia, district de Znojmo (travaux de 
reconstruction) — le monument du domaine de la technique 

Szczególnie godny uwagi jest zespół eksponatów związanych z komu-
nikacją miejską, Obejmujący 52 wozy tramwajowe motorowe i przy-
czepne, 6 trolejbusów i wiele innych przedmiotów (wyposażenia pojaz-
dów, materiały dokumentacyjne o znaczeniu archiwalnym — plany, wy-
kresy, fotografie, prospekty). Podstawę zbiorów stanowią wyproduko-
wane yv Brnie wozy tramwajowe z lat 1876—1950, ukazujące rozwój tej 
dziedziny techniki. Większość pojazdów została wyremontowana i do-
prowadzona do pierwotnego stanu umożliwiającego ich działanie, a po 
zakończeniu budowy zajezdni komunikacyjnej i próbnej trzykilometro-
wej linii w Brnie-Lisni zostaną one zaprezentowanie publiczności 2. 

Zbiory, ukazujące wykorzystanie energii wodnej, zostały w przewa-
żającej mierze objęte ekspozycją, która znajduje się w Sali Kaplanow-
skiej. Prócz modeli kół wodnych, turbin różnego rodzaju (Peltona, 
Francisa i Kapłana) zgromadzono tu także dokumenty związane z życiem 
i działalnością twórcy nowego typu turbiny Viktora Kapłana. Wystawa 

3 Lubomir B a u e r : Dokumentace mëtské hromadné dopravy v Technickém 
Muzeum w Brnë v letech 1970—1974. Rkp. 28 s. 
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została otwarta w 1969 r. z okazji pięćdziesiątej rocznicy wyprodukowa-
nia dla celów przemysłowych pierwszej turbiny Kapłana3. W archiwum 
muzealnym znajduje się 3430 listów pochodzących z korespondencji na 
temat patentów wynalazcy, a także oryginały patentów, fragmenty ręko-
pisów, sprawozdania z prób, artykuły i odbitki prac tego wybitnego 
uczonego. 

Dokumentacja, obrazująca produkcję i wykorzystanie motorów spali-
nowych na Morawach, opiera się w przeważającym stopniu na wytwo-
rach Zbrojovky (fabryki zbrojeniowej) w Brnie oraz zakładu Wikov 
Prostëjov. Do najcenniejszych eksponatów (należy samochód popularny 
Disk, wyprodukowany przez brneńską „Zbrojovkę" w 1924 г., który — 
po renowacji w pracowniach konserwatorskich Muzeum — znajduje się 
w stanie zdatnym do eksploatacji. Z nowych osiągnięć w zakresie komu-
nikacji godny uwagi jest elektromobil osobowy „EMA-1" z Instytutu 
Badawczego Elektrycznych Maszyn Obrotowych w Brnie. 

Ryc. 2. Wiatrak w Kużelowie, powiat Ho-
donin — pamiątka z dziedziny techniki 

(przed rekonstrukcją) 
Фот. 2. Ветряная мельница в Кужелёве, район 
Годонин — памятник из области техники (перед 

реконструкцией) 
Phot. 2. Le moulin à vent à Kuïelovo, di-
strict de Hod on m — le monument du do-
main ede la technique (avant la reconstruc-

tion) 

Dla zobrazowania rozwoju lotnictwa i produkcji samolotów na Mora-
wach 4 zostały zgromadzone takie materiały, jak pisemne pozostałości 
i pamiętniki twórców miejscowego lotnictwa (spuścizna T. K. Diviska), 
fotografie, motory i przyrządy lotnicze wraz z częściami wyposażenia 
samolotów. Na podwórzu muzeum umieszczono samolot ,,Mig-19" i heli-
kopter „HC-102", w magazynach znajdują się 3 autogyra. 

W kolekcji przyrządów geodezyjnych zgromadzono przedmioty uka-

3 Stanisław K. N e u ź i l : Expozice wodni energetiki. „Sbornik Technického 
Muzea w Brné" s. 28—38; ponadto Prüvodce expozicî vodnî energetiky. Brno 1974. 
Technické Muzeum, s. nib. il. 

4 Jan K r u m b a c h : К dokumentaci letecké techniky v Technickém muzeu 
V Brnë. Rkp . 8 s. 
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żujące rozwój produkcji tego działu techniki w bardzo znanych przed-
siębiorstwach czechosłowackich i zagranicznych (Bracia Frićowie, Breit-
haupt, C. Zeiss, Starke-Lammerer, Fennel, Wańka, Rost, Heyde, Fromme 
i innych). 

Rozwój energii parowej został ukazany — przeważnie w postaci mo-
deli urządzeń — w oparciu o produkcję znanego przedsiębiorstwa brneń-
skiego — Pierwszego Zakładu Budowy Maszyn. Oprócz modeli maszyn 
i kotłów parowych w ekspozycji przedstawiono turbiny parowe i spali-
nowe, dmuchawy i pierwsze czechosłowackiej elektrownie atomowe. Na 
podwórzu Muzeum znajduje się turbina Parsona z 1913 r. 

Ryc. 3. Automobil DISK 
Фэт. 3. Автомобиль ДИСК 

Phot. 3. L'automobile DISK 

W zbiorach technik kancelaryjnych — oprócz małych urządzeń do 
powielania — znajduje się bogaty zestaw maszyn do pisania z różnych 
krajów od drugiej połowy XIX wieku. Produkcję czechosłowacką repre-
zentują maszyny do pisania ze „Zbrojovky" w Brnie. 

Liczny jest Zbiór motorów elektrycznych i elektrycznych przyrządów 
pomiarowych z fabryk Bartelmus-Donât, Siemens-Halske, Hartmann-
-Braun, Kriżik, Roućka oraz przedsiębiorstw państwowych Metra i Tesla. 
Ważnym przykładem rozwoju techniki oświetleniowej jest pierwotna, 
edisonowa instalacja elektryczsna z teatru miejskiego w Brnie, w któ-
rym — jako pierwszym teatrze w Europie środkowej — założono tego 
rodzaju oświetlenie w 1882 r. 

Gromadzenie zbiorów — związanych z niektórymi dziedzinami — 
zapoczątkowano dopiero w ostatnich latach. Dotyczy to przede wszyst-
kim obrabiarek, przyrządów i aparatów pomiarowych, maszyn i urzą-
dzeń włókienniczych, techniki obliczeniowej, regulacji i- automatyzacji, 
przyrządów i pomocy naukowych. Mimo krótkiego okresu prowadzenia 
prac badawczych i dokumentacyjnych udało się np. skompletować szereg 
urządzeń małych i dużych do mechanizacji prac obliczeniowych, obra-
zujących rozwój tego typu aparatury, a także uzyskać maszyny — cyfro-
wą i analogową. 
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Technika pomiarowa jest dokumentowana w sposób kompleksowy 
ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów, urządzeń po-
miarowych i metod opracowania uzyskanych wartości we wszystkich 
dziedzinach działalności ludzkiej. 

Ciekawą część zbiorów Muzeum stanowią aparaty do muzyki mecha-
nicznej. Wykorzystując zgromadzone eksponaty zorganizowano w 1975 r. 
ekspozycję, na której zainstalowano automofony muzyczne różnych ty-
pów (gwoździkowe, piszczałkowe, języczkowe, pneumatyczne i orches-
triony) 5. 

Zbiory dotyczące rozwoju foto- i kinooptyki związane są z terenem 
Moraw. Kolekcja obejmuje aparaty fotograficzne od końca XIX do po-
łowy XX w. W ostatnim okresie poświęca się też dużo uwagi dokumen-
tacji technik współczesnych. Prócz samyah aparatów zbiera się także 
urządzenia do badania czułości materiałów fotograficznych, mierzenia 
czasu naświetlania, przyrządy stereoskopowe i inne. Do unikalnych 
eksponatów należy aparat fotograficzny Absalona — badacza formacji 
karstowyöh i znalazcy prehistorycznej tzw. Venus Vëstondckiej — któ-
rym fotografował on swe znaleziska archeologiczne. 

Z zakresu optyki zgromadzone zostały lupy, mikroskopy i lornetki. 
Do godnych uwagi nabytków należy mikroskop typu Culpera z drugiej 
połowy XVIII wieku, zbudowany całkowicie z drewna do dziś doskonale 
działający. 

Do najnowszych dziedzin — objętych działalnością dokumentacyjną 
Muzeum — należy gospodarka wodna i budownictwo. Zbiory mają cha-
rakter głównie archiwalny (fotografie, filmy, plany, wykresy, protokoły 
badawcze), ale znajdują się tam również modele urządzeń. Z oryginałów 
trójwymiarowych udało się uzyskać rzadki wypust pochodzący z XVIII w. 
o konstrukcji całkowicie drewnianej, pochodzący ze stawu Nesyt, poło-

żonego w południowych Morawach. 
Do zadań Muzeum należy także dokumentacja zanikłych i wychodzą-

cych z użycia technik produkcyjnych. Dowody materialne, świadczące 
o stosowanych niegdyś metodach produkcji,.,są uzyskiwane między inny-
mi dzięki pracom archeologicznym. W Brnie-Obranech przeprowadza się 
w ostatnich latach badania pieców wapiennych z XIII w. W poprzednim 
okresie prowadzono wykopaliska na terenie miejscowości Stare Huti 
koło Adamova, których wyniki zostały wykorzystane przy opracowywa-
niu projektu prac rekonstrukcyjnych tego narodowego zabytku techniki. 
Obiektem studiów pozostają stale dawne techniki odlewnicze, dokonuje 
się też rekonstrukcji form odlewniczych. W 1976 r. otworzona została 
wystawa cdlewnictwa na Morawach, obrazująca technologię produkcji 
od Cze sów najdawniejszych po chwilę obecną. Ozęść ekspozycji stanowią 
też odlewy artystyczne, wykonane głównie przez blainenskie huty żelaza 
od połowy XIX w. 

Produkcja rzemieślnicza, jej dawniejsze technologie, wyposażenie 
rzemiosła w maszyny i narzędzia, reprezentowane są na przykładzie ko-
walstwa, ślusarstwa, szewstwa, introligatorstwa, młynarstwa i rzeź-
nictwa. 

W archiwum muzealnym zostały złożone spuścizny wybitnych nau-
kowców i specjailistów-praktyków. Prócz wspomnianych już materiałów 

5 Mechanickâ hudba. Prûvodce expozici hudebnich automatofonu 19. stoleti. 
Sestavil Jiri С is ar. Brno 1975 Technické Muzeum nib. s. 11. 
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Viktora Kapłana znajdują się tu papiery specjalistów-górników Viléma 
i Jaroslava Jićinskich, które zawierają informacje związane z rozwojem 
górnictwa na Morawach, a zwłaszcza w okręgu ostrawskim byłych 
Austro-Węgier (z końca XIX i .początków XX wieku)6. W spuściźnie 
Jozefa Sumce, profesora Czeskiej Wyższej Szkoły Technicznej znajdują 
się dokumenty dotyczące historii elektrotechniki z początku XX wieku 7. 
Ponad 400 patentów z dziedziny technik pomiarowych i regulacyjnych 
wynalazcy Ericha Roućky z Blanska, papiery profesora Jiriho Wellnera 8, 
materiały i biblioteka specjalisty-odlewnika, akademika Frantiśka Piska 9 

stanowią nabytki ostatnich łat. 

Ryc. 4. Starâ Hut koło Adamova — pamiątka z dziedziny techniki (obszar pań-
stwowego rezerwatu technicznego) 

Фот. 4. Старый завод около Адамова — памятник из области техники (район государствен-
ного технического заповедника) 

Phot. 4. Starâ Huf près de Adamovo — le monument du domaine de la technique 
(les terrains de la réserve technique -d'État) 

Jeżeli chodzi o zewidencjonowanie, opracowanie i zagospodarowanie 
zabytków techniki, to w 1976 r. pracownicy Muzeum odnieśli największe 
sukcesy w przypadku wiatraka typu holenderskiego w Kużelowie (po-
wiat Hodonin), który po rekonstrukcji urządzeń wewnętrznych był go-
towy do rozruchu na jesieni tego samego roku. W 1975 r. został przeka-
zany społeczeństwu ininy zabytek techniki z XVII I w. — kuźnia w Тё-
śanech, w powiecie Brno-Venkov, w której prócz zrekonstruowanej kuź-
ni oraz mieszkania kowala urządzono ekspozycję kowalstwa — obejmu-
jącą także sprzęt i przyrządy dla potrzeb rolnictwa, przeważnie do upra-
wy roli10. W Staré Huti koło Adamova, stanowiącej również narodowy 

6 Eva K o n e ć n a : Pisemna pozustalost Viléma a Jaroslava Jićinskych. Rkp. 
9. s. 

7 Eva K o n e ć n a ; Pisemna pozustalost Jozefa Sumce. Rikp. 11 s. 
8 Libor P r o c i h â z k a i inni: К poćatkum létâni na Moravè (osobnost a dilo 

JiHho Wellnera).'Rkp. 18 s. 
8 Eva K o n e ć n a : Zpracovâni pozüstalosti akademika Piska. W: Sbornik ma-

teriału ze seminâfe „К dëjinâm metalurgie na Moravë" 11—12.11.1972. Brno 1972 
Technicke Muzeum 63—68 s. 

10 Kovârna ? Tësanech. Expozice kovâfstvi Technického muzea v Brné. Prû-
vodce pamàtkou a expozici. Brno 1975 Techniake Muzeum s. nlb. il. 



Muzeum Techniki w Brnie 629 

zabytek techniki, został zrekonstruowany wielki piec pochodzący z po-
łowy XVIII w. oraz dwa wapienniki к połowy XIX w. W ostatnim, okre-
sie zapoczątkowano prace adaptacyjne przy kolejnym zabytku techni-
ki — małym młynie wodnym w Zdâru nad Säzavou-Hamredh. Zakoń-
czenie renowacji wielkiego młyna renesansowego w Sljupi koło Znojma 
jest przewidziane na 1978 rok. 

W budynku Muzeum przy ulicy Josefské zlokalizowano zabytek tech-
niki z końca XIX wieku, tzw. Panoramę, urządzenie do projekcji kolo-
rowych i biało-czarnych diapozytywów stereoskopowych, obrazujących 
różne tematy iz zakresu historii kultury oraz obrazy miast i ówczesne 
krajobrazy. 

Eye. 5. Kuźnia w Tóśanech, powiat Brno-Venkov, pamiątka z dziedziny techniki 
Фот. 5. Кузница в Тесаней, район Брно-венков — памятник из области техники 

Phot. 5. La forge à Tësanech, district de Brno-venkov — le monument du domaine 
de la technique 

Prace nad historią techniki prowadzone są przez pracowników Mu-
zeum w ramach zadań naukowo-badawczych poszczególnych działów 
w formie studiów, artykułów i monografii. Wyniki tych prac są wyko-
rzystywane w działalności wystawienniczej dydaktycznej, popularyza-
torskiej związanej z prezentowaniem zbiorów. Publikacje pracowników 
naukowych i innych specjalistów zatrudnianych w tej placówce ukazują 
się głównie na łamach „Sbornika Technického Muzea v Brnë" (seria 
wydawnicza, w ramach której publikowane są tomy obejmujące refera-
ty — wygłaszane na sympozjach i konferencjach, prace monograficzne, 
materiały metodyczne); ponadto w piśmie „Zpravodaj Technického mu-
zea v Brnë" !— wychodzącym jako kwartalnik z samodzielnym dodat-
kiem „Ordersky Młyn" (organ sprawozdawczy Kruhuo pratel gospodarki 
wodnej dorzeczy Odry przy Muzeum Techniki w Brnie) oraz w organie 
„Mestskâ Hromadnâ Doprava" (organ sekcji Zbiorowej komunikacji 
miejskiej), a także w przewodnikach i katalogach wystaw oraz ekspozy-
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cji11, jak też w publikacjach instytutów współpracujących z Muzeum 
oraz w periodykach fachowych i regionalnych. 

A oto przykłady działalności naukowej prowadizonej w Muzeum 
Techniki w Brnie. Miroslav Berka 12 w .swej pracy kandydackiej zajął 
się wyjaśnieniem problematyki i opracowaniem podstawowych, teore-
tycznych założeń pojęcia „zabytki techniki" w praktyce muzealnej 
i ochrony zabytków oraz zastosował przyjęte kryteria w przypadku kon-
kretnej analizy jednego z typowych zabytków — wiatraka. W rozpra-
wie znaczną uwagę poświęcono znaczeniu wiatraków w dziejach techniki. 
Badaniom nad ich wykorzystaniem na obszarach Moraw, Śląska i Polski 
poświęcone było także seminarium zorganizowane przez Muzeum 
w 1974 r. przy udziale specjalistów-molinologów z kraju i zagranicy. 
Referaty wygłoszone na seminarium zostały opublikowane w oddzielnym 
tomie 13. Wyniki osiągnięć Muzeum Techniki w Brnie były również pre-
zentowane społeczeństwu w formie wystawy o wiatrakach, która była 
eksponowana także w PRL, BRL i NRD. 

Z zakresu dawniejszej histerii techniki ukazały się prace Jriho Merty, 
odnoszące się do badań archeologicznych średniowiecznych pieców wa-
piennych w Brnie-Obranech oraz obszaru rezerwatu technicznego Staré 
Huti koło Adamova l4. Pozostałe rozprawy zajmowały się dokumentacją 
metod wyrobu w średniowieczu i czasach dawniejszych 15. 

Produkcji lotniczej na terenie Moraw poświęcone są studia Jana 
Krumbacha 16, traktujące o rozwoju tej dziedziny techniki w ostatnich 
czterdziestu latach. 

Historia energetyki była prezentowana w referatach i komunikatach 
wygłaszanych na posiedzeniach organizowanych regularnie co roku 

11 Prócz wymienionych następnie prac został wydany „Sbornik Technickeho 
Muzea V Brné" 1, 1972 (za lata 1971—1972), Brno 1975 Technické Muzeum 146 s. il.; 
Sbornik materiału ze seminarë «90 let hrazeni bystrin». Brno 1975 Technické Mu-
zeum, 154 s.; Sbornik materiału ze seminary. „Muzeologickâ probłematika vodniho 
hospodâfstvi a stavitelstvi" (7.6.1972) a „Vyvoj vodnich pomëru v povodi Moravy 
a Odry" (20.2.1974). Brno 1976 Technické Muzeum 211 s. il. 

12 Berka M i r o s l a v : К hodnoceni vëtrného młyna jako technické pamâtky. 
(Kanadidâtskâ prace). Brno 1975. Dil I. 286 s. di 2 a 3 — aneks (wykresy i Hoku-
menłacja fotograficzna); Miroslav B e r k a : К aktuałńim otdzkam muzejni doku-
mentace techniky. W: „Sbornik Technickeho Muzea w Brné" 1 — Brno 1975 
s. 22—27. 

13 Sbornik materiału ze seminâfe „O vëtrnych mlynech" 12—13.6.1974. Brno 
1975 Technické Muzeum. 149 s. Z wygłoszonych referatów warto wymienić: Hen-
ryka W e s o ł o w s k a : Stav a problematika vyzkumu vëtrnych mlynû v Polsku. 
s. 83—104; Feliks K l a c z y ń s k i : Vëtrné młyny v Polsku, s. 105—-110; Andes 
J es p e r s en: Dânské vëtrné młyny. s. 71—82; Libor P r o c h a z k a : Nëkteré 
vysłedny soudobého technickeho vyzkumu vëtrnych młynu na Morave a ve Słezku. 
s. 111—119, il. 

14 Jiri M e r t a : Stara hut v Josefvském ildołi u Adamova. W: Sbornik mate-
riału ze seminâfe «К dëjinâm metalurgie na Moravë» 11—12.11.1972. Brno 1972 
Technické Muzeum s. 35—47.; t e n ż e , Soucasny stav a vyuziti areäli Staré huti. 
W: Milos К r e p ś i Jiri M e r t a : Stara hut u Adamova. Brno 1973 Technické 
Muzeum s. 40—51 iL; Jiri M e r t a i Kareł S t r ś n s k y : Litinové vyrobky by vale 
lichteêtejnské huti v Josefovském ûdoli. Rkp. 8 s. 

15 Jïri M e r t a : Slévârenské jormy doby bronzové. Rkp. 17 s; t e n ż e , Vyroba 
zeleza v ceskych zemich v obdobi vrchoineho stfedovëku. Rkp. 35 s. 

16 Jan К r u m p а с h: Ctyficet roku letecké vyroby v Ostrokovicich. Brno, 
Technické Muzeum a Otrkovice. Moravan 1973 s. il. t e n ż e , 25 roku m.p. Let 
Uherské HradiStë-Kunovice a 40 roku kunovické vyroby letadel. Brno — Technické 
Muzeum a Uherské Hradistë-Kunovice, Let, m.p. 1976, 134 s. il.; t e n ż e , Pfispëvek 
к historii łetecke vyroby ve Studénce a v Koprivnici-Ucenèni stavby Tatra. Rkp. 
31. s. 
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z okazji rocznicy urodzin wybitnego elektrotechnika. Materiały z Sesji — 
opublikowane następnie w wydawnictwach zbiorowych — dotyczyły 
dziejów elektryfikacji na Morawach, historii komunikacji miejskiej, nor-
malizacji i pomiarów, gospodarki energetycznej i ciepłownictwa17. 

Rys. 6. Wóz tramwaju konnego numer 6 z 1876 roku — dziedzina: zbiorowa 
komunikacja miejska 

Фот. 6. Вагон конного трамвая номер 6 с 1876 года — область: городской общественный 
транспорт 

Phot. 6. Le tramway à chevaux numéro 6 de 1876 — domaine: la communication 
publique de ville 

Badania w zakresie wykorzystania energii wodnej były w latach 
ostatnich związane z przygotowaniem jubileuszowej uroczystości setnej 
rocznicy urodzin wynalazcy turbiny wodnej — Viktora Kapłana, która 
to rocznica — na wniosek Muzeum — została włączona do kalendarza 
obchodów kulturalnych UNESCO na rak 1976. Prócz zakończenia badań 
nad spuścizną tego wynalazcy — dotyczącą spraw patentowych i sporów 
o przyznanie prawa pierwszeństwa została także przygotowana wysta-
wa, obrazująca życie i działalność V. Kapłana oraz znaczenie skonstruo-
wanej przez niego turbiny 18, która prócz prezentacji w Brnie była udo-
stępniona także w miejscu urodzenia wynalazcy, w Mürzzuschalg 

17 Sbornik materiału ze vzpomînkovych oslav vënovanych nedoïitym 95. na-
rozeninâm prof. dr. h.c. ing. Vladimîra Lista, DrSc. — 31.5 — 1.6.1972. Brno 1972 
Technické Muzeum 240 s. Tom zawiera referaty współpracowników i uczniów, ma-
teriały z seminarium К dëjinâm elektrizace Moravy i wykłady z pierwszgeo po-
siedzenia listowskiego na temat Ceskoslovenskâ energetika dnes a vitra; Hospoda-
rem energii. Sbornik materiału é II. listovské rozpravy. Brno 1974 Technické Mu-
zeum 128 s; Mëstkskâ hromadnâ doprava. Sbornik materiału z III. Ustovské roz-
pravy. Brno 1975 Tecbnické Muzeum 170 s; NormaUzace-mëfeni-jakost. Sbornik 
ze IV. Ustovské rozpravy 4.6. 1975. Brno 1976 Technické Muzeum, 135 s. W pracy 
tej znajduje siię: Drahomir К ou d e l k a, Frantiisek N o v o m ë s t s k y : Historie 
normałizace a zkuSebnictvi. s. 7—18; Tepłarenstvi — Materiały z V. listowské 
rozpravy, cerven 1976 (w druku). 

18 Prûvodce vystavou Kapłanova turbina — vystava к 100, vyroëi naroveni 
vynâlazce prof, dr i Viktora Kapłana. Sestavil Rostislav F a b i a n e k . Brno 1976 
Technické Museum 19 s. il. 

s 
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w Austrii. W celu spopularyzowania postaci Kapłana Muzeum wydało 
wspomnienia jego asystenta i współpracownika, inżyniera Jaroslava 
Slavikfl! pt. U kolébky Kaplonovy turbiny 19. Jednocześnie przygotowano 
dla szkół wystawę Woda i energia, której część została poświęcona życiu, 
działalności i dziedzictwu twórcy turbiny. W ramach ogólnopaństwowej 
konferencji „Hydroturbo" w październiku 1976 r. odbyło się seminarium 
z udziałem gości z zagranicy, poświęcone historii turbin wodnych i zna-
czeniu działalności Kapłana 20. 

W dziedzinie historii budowy maszyn prowadzi się obecnie badania 
nad przemianami zachodzącymi w produkcji obrabiarek na ziemiadh 
czeskich 21. 

Zainteresowania masową komunikacją miejską znajdują wyraz w stu-
diach dotyczących jej rozwoju w poszczególnych miastach — ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na komunikację tramwajową. Osiągnięte wy-
niki zostały przedstawione na dwóch specjalnie zorganizowanych semi-
nariach, a referaty na nich wygłoszone ukazały się w osobnych wydaw-
nictwach. Prócz tego Muzeum zajmuje się także publikowaniem drob-
nych prac popularyzatorskich 22 

Ryc. 7. Lokomtoywa parowa numer 10 „Caroline" z roku 1889, pociąg letni parowy 
nr 25 z 1890 r. — dziedzina: zbiorowa komunikacja miejska 

Фот. 7. Паровой локомотив номер 10 „Каролина" с 1889 года, паровой летний поезд 
нонер 25 с 1890 года — область: городской общественный транспорт 

Phot. 7. La locomotive à vapeur numéro 10 „Caroline" de 1889, le train estival 
à vapeur numéro 25 de 1890 — domaine: la communication publique de ville 

19 Jaroslav S l a v i k : U kolébky Kaplanovy turbiny. Brno 1976 Technické 
Muzeum. 171 s. il. tekst w języku czeskim i niemieckim. 

20 К vyvoji textilnich stroju a zaHzeni. Sbornik materiały, ze seminâfe 9.4. 
1974. Brno 1974 Techniicke Muzeum 101 s. Historie vlnarske vyroby na Brnënsku. 
Prùvodce vystavou. Se st a vil Arinośt B a j e r . Brno 1975 Technicke Muzeum. 

21 50 let vyroby valivych lotisek v CSSR. Prùvodce vystavou. Sestavil Vaclav 
D u ś e k. Bnno 1974 Technické Muzeum, nib. 

22 Vaclav D u ś e k: К historii vyroby obrâbëcîch stroju v ceskych zemich. 
Rkp. 34 s. 
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Na zakończenie kilka sygnałów o niektórych zamierzeniach Muzeum 
w najbliższej przyszłości. W zakresie badań nad środowiskiem więcej 
uwagi niż dotąd poświęci się gospodarce i budownictwu wodnemu; stwo-
rzy się też warunki dla otwarcia ekspozycji techniki pożarniczej 23. 

W najbliższym czasie zostanie zakończona budowa hali dla środków 
transportu w Brné-Lisni, w której znajdzie pomieszczenie wystawa miej-
skiej komunikacji masowej. W głównym budynku Muzeum przy ulicy 
Josefské opracowuje się wystawę techniki obliczeniowej; a w zabytko-
wym młynie wodnym w Słupi będzie otwarta ekspozycja dziejów rnły-
narstwa wodnego na Morawach, a na terenie Stare Huti koło Adamova — 
ekspozycja produkcji żelaza na Blanensku, ponadto przewiduje się od-
budowę młotownii i odlewni 24. 

We wszystkich tych przedsięwzięciach pracownicy Muzeum dążą do 
połączenia w sposób organiczny wyników badań nad historią techniki 
z dokumentacją współczesności. 

Jedną z istotnych form działania Muzeum Techniki w Brnie jest 
rozwijanie bliskiej współpracy z młodzieżą szkolną — zwłaszcza w sek-
cjach Koła Przyjaciół Muzeum Techniki oraz poprzez włączanie uczniów 
do różnego rodzaju akcji — organizowanych przez, placówkę 25. Pozwala 
to na kształtowanie u młodzieży właściwego stosunku do techniki i jej 
historii, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia współczesnego 
myślenia technicznego. 

Przełożyła: Jadwiga Russocka 

23 Sbornik materiału ze seminâfe „К historii mëstské hromadne dopravy" — 
15—16.2.1972. Brno 1972 Technické Muzeum 103 s. W tomie zamieszczono artykuł: 
Lubomir B a u e r : Poćatky studia a dokumentace historie mëstské hromadné do-
pravy V Technickém muzeu v Brnë. s: 3—12. Referaty z seminarium К historie 
mëstské hromadné dopravy v Ostravë — 12—13.9.1974. Brno Technické Muzeum 
58 s. W pracy przedrukowano artykuł: Lubomir B a u e r : Muzejni dokumentace 
oboru mëstské hromadné dopravy. s: 3—9. 

24 Brnënské tramvaje 1869—1899. Brno 1976 Technické Muzeum nib. il. 
25 M. K. B e r k a : Vëdecko-technickâ vychovâ mladé generace — vyznamny 

politicky ûkol. — O problematice spopuprâce muéea a Skoly. Sbornik pfispëvkû na 
5 seminari о spolupâci muzea a Skoly. 2—4. 10.1974. Praha Nârodni Muzeum — 
Ustredni Muzeologicky Kabinet 1976 s. 124—130; О vychovë mlâdeze v Technickém 
Muzeu v Brnë. Sbornik stati. Metodické a studijnî materiały. Brno 1976 Technické 
muzeum s. 140; Miroslav B e r k a : К vychové a vzdëlavâci cinnosti technickych 
muzei, rkp. 20 s. 




