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ČVUT Praha - 250 let 

 

Důležité výročí našeho vysokého technického školství v Praze zavdalo příležitost nejen k oslavě, 
ale i k popularisaci jeho pohnuté historie. Na jednotlivých fakultách započaly oslavy počátkem února, 
vlastní slavnosti vyvrcholily v květnových dnech 1957 řadou akcí, organisovaných ČVUT. Současně byla 
v NTM otevřena výstava „250 let ČVUT“, ve spolupráci ČVUT s NTM a SNTM. 

 

Fond tvoří 6 kartonů materiálu, rozděleného tematicky do dvou částí. První se týká vlastních 
oslav, jejich přípravy, organisace a průběhu. Tento materiál byl předán Archivu NTM rektorátem ČVUT 
částečně roztříděný. Druhou část tvoří neúplné zbytky materiálů z výstavy (nebo zbytky podkladů 
k výstavě) z jednotlivých fakult ČVUT a ostatních technických škol v ČSSR. Na doplnění a dokreslení 
byly ponechány i jednotlivé formuláře a několik drobností (štítky na kufry, pásky pořadatelů, tlumočníků, 
trikolory zahraničních hostů apod.). 

 



inv. č. sign. obsah ks. datace k. č. 

 

 I. I. Oslavy „250 let ČVUT“    

 I. a) I. a) Příprava    

1 I. a) (Příprava) Zápisy schůzí přípravného výboru oslav   1 
2 I. a) Informační zprávy o přípravných oslavách (vydává sekretariát)   1 
3 I. a) Termínovaný plán práce všech komisí   1 
4 I. a) Pořad a program jednotlivých akcí, rozpis odpovědnosti za jednotlivé akce   1 
5 I. a) Organizační schéma sekretariátu oslav 24. 5. – 3. 6. 1957  1957 1 
6 I. a) Sborník „Vysoké technické školství v ČSR“ – pokyny rektorátu, nástin hesel pro 

zpracování textu, text fakulty architektury 
  1 

  

7 I. a) Návrh přípravy a organizace Sjezdu absolventů ČVUT – pokyny rektorátu, zápisy 
schůzí komise 

  1 
  

8 I. a) Soutěž na návrh pamětní mince k oslavám – jednání poroty 15. 2. 1957  1957 1 
9 I. a) Informace pro tiskovou konferenci v Klubu novinářů 7. 5. 1957, fakta a cifry pro 

průvodce 
 1957 1 

  

10 I. a) Přednášky Československé společnosti pro šíření pol. a věd. znal. – „250 let 
inženýrských škol v Praze“ - text přednášky k předvolební kampani 1957. 

  1 
  

11 I. a) Vědecká konference ČVUT 8. – 9. 2. 1957  1957 1 
12 I. a) Konference jednotlivých kateder v rámci oslav   1 
13 I. a) Plakáty: „250 let inženýrských škol v Praze“, „Studentská veselice“, „Technické práce 

v obrazech mincí a medailí“ (+ katalog výstavy a pozvánka) 
  1 

  

14 I. a) Slavnostní obálky ČVUT pro potřeby oslav   1 
 I. b) I. b) Organizace   1 
15 I. b) Dotazníky o zahraničních hostech (formuláře)   1 
16 I. b) Adresy zahraničních účastníků (ústav, pracoviště)   1 
17 I. b) Seznam zahraničních účastníků podle zemí a podle hotelů (ubytování ČSR)   1 
18 I. b) Dopisy zahraničním účastníkům před příjezdem – pozvání a informace, pokyny   1 
19 I. b) Přivítací dopisy a informace (anglicky a německy)   1 
20 I. b) Ubytovací poukazy zahraničních hostů (formuláře)   1 
21 I. b) Program oslav (slavnostní brožura francouzsky, německy, rusky)   1 
22 I. b) Program oslav (cyklostyl anglicky, německy, česky)   1 
23 I. b) Informace o „Libuši“ v Národním Divadle (německy, anglicky, rusky)   1 
24 I. b) Štítky na kufry, trikolory pro zahraniční hosty, cizojazyčné pásky pro pořadatele, 

průvodce, tlumočníky, průkaz (legitimace) pro oslavy, odznak oslav 
  1 

25 I. b) Informace pro dispečerské pokoje v hotelích   1 
26 I. b) Výpomocní tlumočníci (přihláškový formulář)   1 
27 I. b) Příruční slovníky pro průvodce a tlumočníky (cyklostyl)   1 
 I. c) I. c) Průběh    

28 I. c) Informační bulletin č. 1-7 pro účastníky oslav (česky, německy, anglicky, rusky, 
francouzsky) 

7 květen 1957 2 
  

29 I. c) Konference studentských vědeckých kroužků (pozvání, program)   2 
30 I. c) Sjezd absolventů ČVUT ve Sjezdovém paláci (přihlášky, pokyny, vstupenka, průkaz 

slevy na dráhu) 25. – 26. 5. 1957 
 1957 2 

  

31 I. c) Slavnostní zahájení oslav ve Vladislavském sále (pozvánky) 27. 5. 1957  1957 2 
32 I. c) Slavnostní udělení čestných doktorátů technických věd, Karolinum 27. 5. 1957  1957 2 
33 I. c) Vládní recepce ve Valdštejnském paláci (pozvánka) 27. 5. 1957  1957 2 
34 I. c) Mezinárodní vědecká konference ve Sjezdovém paláci 28. 5. 1957 (pořad plenárního 

zasedání, program, přihlášky) 
 1957 2 

  

35 I. c) Zakončení oslav a společná večeře v Savarinu 30. 5. 1957 (cyklostylované pokyny)  1957 2 
36 I. c) Text příloh k dopisům zahraničním účastníkům po ukončení oslav (česky, německy, 

francouzsky, anglicky, rusky) : 250 let ČVUT 
  2 

  

37 I. c) Děkovné dopisy zahraničních hostů (opisy) 26  2 
38 I. c) Fotografie z Karolina, fotografie pamětní medaile   2 
39 I. c) Jubilejní medaile ČVUT k 250. výročí (Jan Tomáš Fischer) 2  2 
40 I. c) Štočky s emblémem oslav 2  2 
41 I. c) Tisk k oslavám a výstavě: Články a příspěvky z novin, časopisů a odborných publikací   2 
 II. II. Výstava „250 let ČVUT“    

42 II. Návrh libreta, soupis exponátů v NTM převzatých od ČVUT (Invalidovna a odd.   2 



inv. č. sign. obsah ks. datace k. č. 

 

 fyziky), spolupráce s NTM, pokyny rektorátu.  

43 II. Dílčí libreta výstavy (fakulta architektury a pozemního stavitelství, zeměměřičství, 
lesnická, strojní a elektrotechnická) 

  2 
  

44 II. Zápisy schůzí komise pro výstavu „250 let ČVUT“   2 
 II. Materiály z jednotlivých fakult: ČVUT, Praha   3 
45 II. Fakulta elektrotechnická 

seznam exponátů 1. – 6. vitrína, fotografie laboratoře katedry elektrotechnické, 
diplomová práce posluchače 

  3 
  

46 II. Fakulta strojního inženýrství 
seznam exponátů zapůjčených od NTM, seznam výkresů a prací posluchačů pro 
výstavu, povolení ministerstva vydávat technické vysvědčení (autorizace) 1915, zpráva 
komise o obsazení profesury stavby strojů, diplomové páce 6 posluchačů, laboratorní 
cvičení z metalografie (2 sešity) 

 1915, s. d. 3 – 4 
  

 

47 II. Fakulta ekonomického inženýrství 
životopisy a seznam publikovaných prací profesorů a docentů účetnictví na technice 

 1930 – 1937 4 

48 II. Fakulta architektury a pozemního inženýrství 
rozpis přednášek a hodin v jednotlivých semestrech, seznam kateder a kabinetů 
fakulty, zápis ze zasedání poroty – projekt novostavby Státního divadla v Brně 1957 

 1957 4 

49 II. Fakulta inženýrského stavitelství 
celkový seznam knih pro výstavku, seznam publikací akad. Františka Píška, seznam 
exponátů (vodohospodářská spec. FIS) 

  4 
  

50 II. Fakulta zeměměřičská 
grafický přehled o počtu absolventů 1928 – 1957, fotografie z terénu, dolů, seminářů 

22 1928-1957 4 

51 II. Fakulta lesnická 
popisky, text k obrázkům, neúplné 

  4 
  

52 II. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 
popisky k fotografiím na panelech, rozpis přednášek a cvičení 1925 – 1957 

 1925-1957 4 
  

53 II. Vysoká škola železniční, Praha 
diagram vývoje výuky 1900 – 1957, diagram počtu hodin pro jednotlivé přednášky 
(srovnání ČVUT 1950/51 s VSŽ 1955/59) 

 1900-1957 4 
  

54 II. Katedry marxismu na jednotlivých fakultách, Praha 
ukázky ročníkových prací posluchačů 

18  5 
  

55 II. Knihovny vysokých technických škol, Praha 
libreto panelu, fotokopie nejstarších kartotéčních lístků, mapka republiky s počtem 
meziknihovních výpůjček do ostatních krajů 

  5 
  

56 II. Vysoká škola strojní, Liberec 
libreto k výstavnímu panelu, brožura „Vysoká škola strojní v Liberci“, 1955, projekt – 
pohled na budovu školy, půdorys mensy a internátu, fotografie budovy, čítárny, 
laboratoří, posluchačů, zemědělských strojů a podobně 

24 1955 5 
  

57 II. Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň 
libreto výstavky, textový popisek, grafický návrh panelu, seznam některých publikací 
profesorů, náměty diplomových prací, rozpis předmětů a počet hodin v jednotlivých 
semestrech 

  5 
  

58 II. Fakulta energetická – ČVUT, Brno 
libreto, seznam knih, exponátů, popisky, seznam diplomových prací z let 1953 – 1957, 
seznam počtu hodin a předmětů 1950 – 1957, diagram rozvoje fakulty a směrů 1911 - 
1956 

  5 
  

59 II. Vojenská technická akademie Antonína Zápotockého, Brno 
celková dispozice s obsahem výstavky, neúplný soupis k jednotlivým panelům a 
vitrínám, diplomové a ročníkové práce posluchačů, nákres znaku (hvězda v ozubeném 
kole a opis), fotografie přístrojů 

  5 
  

60 II. Vysoká škola zemědělská, Brno 
scénář a seznam exponátů, grafické řešení panelů, Fotografie – budova školy, 
posluchači při cvičení 

  6 
  

61 II. Vysoká škola báňská, Ostrava 
libreto výstavky, fotografie – budova, posluchárna, pracovna profesora apod. 

7  6 
  

62 II. Slovenská vysoká technická škola, Bratislava 
Chemická fakulta: podklady, počet absolventů, seznam exponátů, fotografií, hlavní text 
Fakulta strojního inženýrství: ukázky diplomových prací posluchačů, 4 ks 
katedra technologie a sváření: cvičení se slévárenstvím 

  6 

63 II. Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen  1946-1957 6 



inv. č. sign. obsah ks. datace k. č. 

 

 seznam exponátů a návrh panelu, popisky, důležitá data historie vývoje oboru 1770 – 
1953, podklady pro graf počtu posluchačů 1946 – 1957 

 

64 II. Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra 
podklady zootechnické, veterinární a agronomické fakulty 

  6 
  

65 II. Varie: neurčené fotografie a jednotlivé (ztracené) listy   6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522  ČVUT Praha - 250 let 
Archiválie z let: 1957 
Ráz činnosti: technické školství 
Ráz fondu: materiál z oslav a výstavy 
Množství archiválií: 6 kartonů 
Získáno od: Rektorát ČVUT, Praha, darem 
Získáno kdy: 14. 8. 1957 
Pořádala: Valerie Honzáková, říjen 1971 



 

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 

datum provedení GI: 23. 12. 2013 

 

výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 

-kartony: 6 ((1902)1957) 

-mapy, plány …: mapy: 5 (s. d.) - inv. č. 62 

-mapy, plány …: technické výkresy: 97 (1954-1956, s. d.) – inv. č. 45, 46, 56, 59, 62 

-mapy, plány …: kresby: 1 (s. d.) – inv. č. 59 

-fotografické archiválie: fotografie na papírové podložce: 93 (1919, 1956-1957, s. d.) – inv. č. 38, 50, 52, 55-56, 

59-62, 64-65 

-fotografické archiválie: svitkové filmy: 11 (s. d.): inv. č. 65 

-tisky: tisky po roce 1800: 4 (1913, 1955, 1957): inv. č. 13, 46, 56 

-tisky: plakáty: 9 (1957): inv. č. 13 

-tisky: štočky: 2 (1957): inv. č. 40 

-jiné: předměty numismatické povahy: 2 (1957): inv. č. 39 

-jiné: předměty faleristické povahy: 1 (1957): inv. č. 24 

-jiné: jiné: 121 (1957): inv. č. 24 

-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek: 352 

 

 

ověřená metráž archiválií: 0,6 bm 

 


