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Ing. dr. Zdeněk Kuttelvašer, (nar. 10. 5. 1923 Volyně), zemědělský inženýr, technolog i teoretik 

vinařství, historik potravinářského průmyslu, muzejník. 

 

Ing. dr. Zdeněk Kuttelvašer se narodil 10. května 1923 ve Volyni v jižních Čechách, kde 

vychodil základní školu. Vystudoval střední zemědělskou školu v Klatovech, kterou ukončil 

maturitou v roce 1942. v zemědělských studiích pokračoval na jednoroční zemědělské škole 

družstevní v Praze, kterou dokončil v roce 1943. Nemoha pokračovat ve studiích na vysoké škole, 

nastoupil jako úředník v Selectě, společnosti pro pěstování osiv a sádí, ale již v roce 1944 přešel na 

lidovou zemědělskou školu v Mladé Vožici, kde pracoval jako učitel a tzv. pomocný zemědělský 

poradce.  

V letech 1945 - 1947 studoval na Vysoké škole zemědělského inženýrství v Praze. Již 

během studia zde pracoval jako demonstrátor v ústavu zemědělské technologie u prof. Václava 

Vilikovského, kde pak působil i po ukončení studia jako vysokoškolský asistent (1947 – 1950). 

Své určující celoživotní zaměření Kuttelvašer nabyl po přechodu do ústavu vinařského 

a konzervárenského téže VŠZ v roce 1951. Zde se specializoval na problematiku konzervace 

ovoce a zeleniny a na vinařství, kde pracoval pod vedením doc. V. Káce jako odborný asistent, 

a zde také obhájil titul doktora technických věd (1950). 

V roce 1952 přechází do Výzkumného ústavu kvasného průmyslu v Praze, kde pracoval 

jako výzkumný pracovník na úseku technické mikrobiologie. Zde působil rok, do roku 1953, a od 

začátku roku 1954 pracuje ve Výzkumném ústavu konzervárenském a vinařském (později „pro 

ovoce a zeleninu“) v Praze-Braníku, kde se zabývá výzkumem v oblasti vinařské technologie. Na 

tomto tématu obhájil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vědeckou hodnost 

kandidáta technických věd (1963) a stává se uznávaným odborníkem ve svém oboru. Poté, co toto 

pracoviště převzaly v období 1958/60 Vinařské závody, n. p. v Bratislavě, se stal jeho vedoucím 

a jím zůstal až do přestěhování ústavu na Slovensko v roce 1963. v letech 1963 – 1965 pracoval 

jako vedoucí laboratoře oddělení krmiv v UKZUZ v Praze. 

Následující etapa jeho pracovního působení byla nejdelší, trvala 21 let (1965 - 1986) a byla 

spojena se Zemědělským muzeem v Praze (patřícím tehdy Ústavu vědeckotechnických informací 

pro zemědělství, ÚVTIZ). Jeho hlavním úkolem jako vědeckého pracovníka v oddělení historie 

a muzeologie zemědělství bylo vybudování oddělení pro dokumentaci vývoje zpracování 

zemědělských produktů a historie potravinářského průmyslu. Během svého působení položil 

základy k vybudování muzejních fondů dokumentujících vývoj potravinářského průmyslu, 

vybudoval nové expozice (zejm. o vývoji kvasného průmyslu a vinařství na Kačině), publikoval 

o dějinách potravinářského průmyslu apod. v roce 1976 byl jmenován členem redakční rady 

muzeem vydávaných periodik a publikací a v letech 1977 až 1983 byl jeho vedoucím (vedoucí 
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oddělení zemědělských muzeí, resp. vedoucí Zemědělského muzea ÚVTIZ). Vedle toho se podílel 

i na činnostech souvisejících, např. externě přednášel na VŠZ v Českých Budějovicích, byl 

dlouhodobým členem komise Československé akademie zemědělské pro historii zemědělství, 

potravinářství a lesnictví, od roku 1980 byl jejím předsedou, spolupracoval s jinými muzei, zejm. 

Technickým muzeem v Brně a Praze a Poštovním muzeem v Praze (výstavy poštovních známek se 

zemědělskou a lesnickou tématikou na zámcích Kačina a Lednice). Od roku 1976 byl členem 

prezidia Mezinárodního sdružení zemědělských muzeí (AIMA). 

Aktivní zůstal Ing. dr. Kuttelvašer i po svém odchodu do důchodu v roce 1986. 

 

Vědeckou publikační činnost zahájil svými dizertačními pracemi na témata: a) ztrát 

vitamínu C (kyseliny askorbové) při skladování a zpracování ovoce a zeleniny, b) pasterizace vín 

za různých podmínek (podle způsobu kvašení, obsahu SO2 a alkoholu). Během následujícího 

období konzervárenského a vinařského výzkumu publikoval celou řadu vědeckých prací 

a časopiseckých studií, většinou o svých výzkumných úkolech. Tak např. zjišťoval jakost 

filtračních materiálů při použití nových fyzikálních metod, statisticky vyhodnotil výsledky 

několika způsobů zjišťování cukernatosti moštů révy vinné, zabýval se výrobou sektů kvašením 

v tancích, výrobou nových typů nápojů z ovoce a červených vín, výrobou madeirizovaného vína. 

Je původcem polokontinuálního nakvašování červených rmutů a přicukřování moštů cukrem 

rozpuštěným v určitém množství moštu předem. Při své výzkumné práci vycházel také ze 

sovětských zkušeností, které s úspěchem ověřoval na domácích surovinách. s tím souvisela i jeho 

činnost popularizační, v jejímž rámci přeložil knihu sovětského autora Cerevitinova Chemické 

a fyzikální vlastnosti ovoce a zeleniny (Praha 1952) a zpracoval ruská hesla z kvasného průmyslu 

pro rusko–český technický slovník. Nabyté zkušenosti využil pro sepsání knihy o Filtraci nápojů 

(spolu s ing. Šauerem, 1966). 

Publikoval zejména v odborných časopisech Vinařství, Kvasný průmysl, ve sborníku 

Český vinař. Stoupající vědecké renomé vedlo k tomu, že se postupně stal členem redakčních rad 

odborných časopisů, jako Kvasný průmysl, Výzkum a praxe (bulletinu Výzkumného ústavu 

konzervárenského a vinařského) a Sovětská věda – potravinářství. 

Po nástupu do Zemědělského muzea v roce 1965 se změnila nejen náplň jeho pracovní 

činnosti, ale i tematika jeho odborné publicistiky, do značné míry i tituly časopisů, sborníků apod. 

a jiných publikací, do nichž přispíval. Do jisté míry přerušil své vinařské výzkumy a publicistiku 

(aby se k nim po letech, zejména v důchodu, vrátil) a psal hlavně o tématech spojených s prací 

v muzeu a s jeho výzkumnými úkoly. Převažovala témata z dějin potravinářství - asi vrcholem 

jsou pokusy o syntézy v díle Studie o technice v českých zemích, vydalo NTM v Praze. Rovněž se 

věnoval srovnávání tzv. kapitalistického a socialistického zemědělství a potravinářství, výzkumu 
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dějin některých odvětví tzv. socialistického potravinářského průmyslu, jako např. mlynářství 

a pivovarnictví, zejm. ve vztahu k muzejnictví. Pokud se v 70. letech věnoval v muzeu bilanci 

(„25-letému výročí“) „budování socialistického zemědělství a potravinářského průmyslu“, zejm. 

vzniku a vývoji masného, pivovarského a vinařského průmyslu, mohl zúročit i svou vlastní 

výzkumnou práci pro nově budované socialistické vinařství po roce 1945, a zejména 1948. Je 

samozřejmostí, že jeho nejviditelnější činností v Zemědělském muzeu bylo budování sbírkových 

fondů, vytvoření několika muzejních expozic a zpracovávání výzkumných úkolů.  

V téže době však sestavil i Bibliografii vinařských časopisů v českých zemích 1879 – 1955 

(Praha 1977, vydal ÚVTI - Zemědělské muzeum), přeložil článek sovětského autora 

Brusilovského „60 let vinařství a vinohradnictví v SSSR“ a napsal studii Vinařství v Čechách 

v 19. století. Vedle periodik a sborníků vydávaných Zemědělským muzeem publikoval nadále 

v Kvasném průmyslu, dále v ročence Český vinař, Výživa lidu apod. v roce 1981, u příležitosti 

90. výročí založení Zemědělského muzea, publikoval několik statí, pojednávajících o bilanci 

i problémech tohoto muzea. v roce 1982 byl Ministerstvem zemědělství a výživy ČSSR jmenován 

tajemníkem nově na federální úrovni založené „Ústřední komise pro komplexní dokumentaci 

vývoje socialistického zemědělství, potravinářského průmyslu a lesnictví“. Ke svým šedesátinám 

obdržel nejen několik státních a resortních vyznamenání (viz níže), ale v odborných časopisech se 

objevily i jeho stručné životopisné medailonky, nejobsáhlejší z pera historika Jiřího Pernese (tehdy 

zaměstnance muzea) ve „Vědeckých pracích Zemědělského muzea“ (viz seznam literatury). Pro 

NTM v Praze sestavil spolu s ing. Marií Čurdovou „Výběrovou bibliografii dějin českého 

potravinářského průmyslu“, 1. a 2. díl, Praha 1986. 

Byl také aktivní v tehdejší „spolkové“ činnosti a účastnil se činnosti odborné skupiny pro 

pekárny a cukrárny ČV SPP ČSVTS, mlynářské skupiny při Komisi pro dějiny zemědělství 

a lesnictví ČSZM ÚVTI, spolupracoval se Střední průmyslovou školou pro technologii masa 

(SPŠTM). Propagoval zakládání a vedení pamětních knih vývoje závodů a institucí, zřizování 

archivů pro historii jednotlivých odvětví potravinářského průmyslu a aktivní shromažďování 

dokladů k nim. 

 

Po svém odchodu do důchodu v roce 1986 nijak nepolevil ve své odborné práci a rok 1989 

mu dokonce poskytl nový impuls a nové možnosti pro další období jeho publikační a veřejně 

popularizační činnosti, která vlastně skončila teprve docela nedávno v souvislosti s jeho 

pokročilým věkem. Dá se proto hovořit o třetí, neméně významné etapě jeho činnosti. v ní zúročil 

zkušenosti a znalosti z obou dvou předchozích životních etap – jak výzkumné v oborech vinařství 

a konzervárenství, tak muzejnické v oborech historie zemědělství a potravinářství. 
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Publikoval sérii článků o metodice vytváření vývojových řad technických památek 

a systematicky popularizoval historii zemědělské a potravinářské techniky časopise Věda, 

Technika a My. 

Vydal knižní publikace o vinařství: Encyklopedie českého a moravského vína (spolu s V. 

Krausem a B. Vurmem, vydal Melantrich, Praha 1997) a Abeceda vína (vydal RADIX, Praha 

2003). 

Spolupracoval s Muzeem – souborem lidových staveb a řemesel Vysočina na Veselém 

Kopci u Hlinska. Měl cykly přednášek z dějin potravinářství a o víně (1996), pořádané Českou 

potravinářskou společností. 

Nakonec připravil svou pozůstalost a předal ji do Archivu NTM (nikoli do archivu NZM, 

jak by se dalo očekávat na základě skutečnosti, že byl dlouholetým ředitelem NZM); při té 

příležitosti sepsal své paměti, v nichž již zaujímá ostře protikomunistický tón a zřejmě do značné 

míry v tomto duchu upravuje i svou vlastní minulost. Ve výpovědích o osobě původce je totiž 

nesporný podstatný rozpor mezi „řečí“ archivního materiálu, který původce předal archívu, a řečí 

jeho osobních vzpomínek, což poskytuje prostor pro další výzkum jak rázu archivně 

metodologického (otázka výpovědní hodnoty archivního materiálu z tzv. totalitní doby), tak 

historiografického (jak se dobrat pravdivého obrazu minulosti, zejm. tzv. každodennosti, ve 

zmíněné době, jejíž základní charakteristikou byla rozpolcenost života na vnější oficiální tvář 

a /potenciální/ více či méně skrytý vnitřní svět jedince). 

Celkově lze vědeckou, odbornou i populárně-naučnou dráhu tohoto vědce charakterizovat 

jako typický příklad vývoje v souladu s dobovými proměnami – od lidově-demokraticky 

a socialisticky uvědomělého účastníka budování nového, tzv. socialistického potravinářského 

průmyslu a výzkumu, přes loajálního prorežimního vědce a muzejního pracovníka éry tzv. 

normalizace, až ke ztotožnění s novými názory a poměry po roce 1989, spojenými s popřením 

určité části své vlastní minulosti před rokem 1989. Ve svých posledních pracích o víně z přelomu 

století musel opravit a změnit nejeden názor a postup, který prosazoval a obhajoval v 50. - 60. 

letech jako výzkumný pracovník socialistických institucí. Zejména opustil své pojetí vinařské 

výroby v rámci „vinařského průmyslu“ a vrátil se k prosazování tradičních forem výroby vína. 

Jeho největší samostatná publikovaná práce, Abeceda vína, i veškerá drobnější odborná 

a popularizační produkce třetí etapy jeho tvůrčí činnosti, zároveň ale dokládají, že vyzrál ve 

skutečného a obecně uznávaného odborníka ve svém oboru. 

 

Ocenění a vyznamenání: 

Vedle někdejšího mnohaletého členství v celé řadě redakčních a vědeckých rad 

a odborných komisí je nositelem titulu a odznaku „Vynikající pracovník zemědělství a výživy“ 
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(1979), „Čestného uznání ČÚVSPP ČSVTS“ (1982), titulu „Zasloužilý pracovník zemědělství 

a výživy … za zásluhy o rozvoj socialistického zemědělství a potravinářského průmyslu“ (1983), 

„Čestného uznání za dlouholetou, obětavou a úspěšnou práci“ od ÚVTI pro zemědělství (1986), 

držitelem „Pamětního listu za dlouholetou práci pro české vinařství“ od Cechu českých vinařů 

(1998) a „Čestného uznání“ v novinářské soutěži o cenu Nadace Landek (2000) (viz inv. číslo 1). 

 

2. Vývoj fondu 

Fond vznikl jednorázovým aktem a tvoří proto jednotný celek. Byl předán do NTM 

29. 8. 2005 darem od původce fondu – ing. dr. Zdeňka Kuttelvašera, Csc., který svůj soukromý 

archiv předal v původním uspořádání. Pro tento účel předání do ANTM sepsal své Paměti 

(inv. číslo 3) a věnoval je Muzeu, a rovněž sestavil bibliografii svých odborných prací (inv. číslo 

199). Soubor archiválií byl současně s inventarizací a vytvořením inventáře zcela přestrukturován 

v souladu s „pořádacím schématem pro pořádání osobních pozůstalostí“.  

 

3. Archivní charakteristika fondu 

Archivní fond 744 byl při inventarizaci v době od konce roku 2005 až lednu 2006 

uspořádán podle „pořádacího schématu pro pořádání osobních pozůstalostí“. Archivní materiál je 

ve velmi dobrém stavu a je rozdělen do tří kartonů. 

 

4. Rozbor obsahu archivního materiálu 

Písemná pozůstalost Zdeňka Kuttelvašera tvoří poměrně organický a reprezentativní celek 

o odborné činnosti původce tohoto osobního fondu, méně již o jeho osobním životě, původu, 

a vůbec nic o rodině a rodinných vztazích, majetkových záležitostech a zdravotním stavu.  

Ze životopisného materiálu (I.) fond obsahuje pouze soubor osobních dokladů, osvědčení, 

diplomů a čestných uznání (inv. číslo 1), soubor pracovních smluv apod. (inv. číslo 2) 

a autobiografické Paměti (inv. číslo 3).  

Z korespondence (II.) pouze několik kusů, které neposkytují ucelený obraz o vědeckých 

a společenských stycích původce. Rodinná korespondence žádná.  

Zato jeho odborná, vědecká a jiná činnost (III.) je zastoupena hojně a tvoří hlavní obsah 

celého fondu. Kuttelvašerovy odborné práce (III/a) ve fondu zastupují všechny jeho hlavní 

odborné zájmy a tři základní období jeho publikační činnosti (inv. čísla 19 – 100). Přesto se 

nejedná o kompletní celek, řada důležitých prací z jeho bibliografie (viz inv. číslo 199) ve sbírce 

chybí, kupříkladu je škoda, že do ní původce nezařadil své poslední knižní publikace o víně. 

Poměrně malý je soubor přednášek, projevů a proslovů (III/b). Rozsáhlý je zato soubor recenzí, 

posudků a zpráv (III/c, inv. čísla 105 – 161), ve kterém však naprosto převažují nejrůznější 
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lektorské a oponentské posudky nad recenzemi odborné literatury, resp. zprávami. Opět nepříliš 

hojně jsou zastoupeny projekty, návrhy a výzkumné úkoly, nejspíš se nedostaly do osobního 

archívu původce a tedy ani do tohoto fondu.  

Do oddílu písemnosti z veřejné činnosti původce (IV.) byly zařazeny především zprávy ze 

studijních a zahraničních cest (inv. čísla 175 – 187), přestože byly také většinou spojeny 

s Kuttelvašerovým profesním či odborným zařazením a působením u jeho zaměstnavatelů. Na jiné 

nežli odborné veřejné činnosti se původce během svého života zřejmě nepodílel, takže zbývající 

materiály z veřejné činnosti se týkají různých zájmových skupin a schůzí, rovněž blízkých jeho 

odborným zájmům (inv. čísla 188 – 189).  

Ilustrační materiál o původci fondu (V.) je zastoupen několika inventárními čísly. 

Z fotografií a vyobrazení původce (V/a) fond obsahuje ve 4 inventárních číslech (190 – 193) 

celkem 17 fotografií, ze vzpomínek, oslavných projevů apod. (V/b) 3 biografické příspěvky od 

různých autorů (inv. čísla 194 – 196), z referátů a recenzí o pracích původce /V/c) pouze dvě 

inventární čísla (197 – 198) a z bibliografií jeho prací (V/d) jeden bibliografický materiál 

sestavený původcem (inv. číslo 199). 

Zcela scházejí písemnosti týkající se rodinných příslušníků (VI.).  

Soubor písemností cizích osob (VII.) tvoří vedle jednoho marginálního dopisu (inv. číslo 

200) původcem shromážděná sbírka odborných článků a prací z jeho oboru a oborů blízkých od 

jiných autorů (VII/b; inv. čísla 201 – 220). 

Do sbírky původce (VIII.) byly zařazen cenný dokument z konce 2. světové války – leták 

vydaný německou okupační mocí z Mladé Vožice, složka se 7 fotografiemi prof. V. Vilikovského 

(s jedním vyobrazením původce v mladších letech), soubor novoročních přání, několik novinových 

výstřižků, soubor propagačních a jiných materiálů (pamětní známky) Zemědělského muzea, sbírka 

21 fotografií s tématy z potravinářské výroby a sbírka 22 kusů vinných etiket (inv. čísla 221 – 

228). 

 

5. Fond uspořádal 

Osobní fond 744 uspořádal a inventář sestavil na přelomu let 2005 a 2006 Miroslav Balcar.  

 

Prameny a literatura: 

Dr. ing. Zdeněk Kuttelvašer, Csc. Životopisný medailon u příležitosti udělení čestné stříbrné 

plakety ČSAZ „Za zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu“ předsednictvem ČSAZ. Autor 

neuveden. Separát z: Věstník ČSAZ, XXX, 1983, číslo 6. Ve fondu pod inv. číslem 195. 

Hubáček Vítězslav: K šedesátinám Ing. Dr. Zdeňka Kuttelvašera, Csc. Výzkumná stanice 

vinařská, Karlštejn. Separát z: Vinohrad, 22, 1984, číslo 12. Ve fondu pod inv. číslem 196. 



 

8 

Kuttelvašer Zdeněk: Paměti. Jak jsem to viděl. ANTM, fond 744/inv. číslo 3. 

Kuttelvašer Zdeněk: Přehled publikační a výzkumné činnosti. ANTM, fond 744/inv. číslo 199. 

Pernes Jiří: Ing. dr. Zdeněk Kuttelvašer, Csc., šedesátníkem. Separát z: Vědecké práce 

Zemědělského muzea, 23, 1983. Ve fondu pod inv. číslem 194. 
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Osnova: 

I. Životopisný materiál 

I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace 

I. c) Autobiografie, paměti, deníky, diáře 

II. Korespondence 

II. b) Korespondence jednotlivců 

II. c) Dopisy úřadů, institucí 

II. d) Dopisy neurčené 

III. Odborná a vědecká činnost 

III. a) Odborná práce 

III. b) Přednášky, projevy, proslovy 

III. c) Recenze, posudky, zprávy 

III. d) Projekty, patenty, vynálezy, výzkumné úkoly 

III. f) Pomocný materiál 

IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce 

IV. a) Zprávy ze zahraničních cest 

IV. b) Jiná veřejná činnost 

V. Ilustrační materiál o původci fondu 

V. a) Fotografie a vyobrazení původce 

V. b) Vzpomínky, oslavné projevy apod. 

V. c) Referáty a recenze o pracích původce 

V. d) Bibliografie prací původce 

VII. Písemnosti cizích osob 

VII. a) Korespondence 

VII. b) Vědecké práce 

VIII. Sbírky původce 
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 I. Životopisný materiál   1 
 I. a) Osobní doklady, diplomy, legitimace   1 

1 I. a) Doklady, osvědčení, jmenování do hodností, diplomy, vyznamenání (domovský 
list, vysvědčení, osvědčení o čs. státním občanství, o státní a národní 
spolehlivosti, opis doktorského diplomu, oznámení o udělení vědeckých 
hodností, čestná uznání, udělení titulů, jmenování členem apod.). 23 jednotek. 

25 1942 - 2000 1 

 I. a) 1. Heimatschein - Domovský list, vydaný v Schüttenhofen - Sušici 30. 4. 1942. 1 1942 1 

 I. a) 2. Reifezeugnis - Vysvědčení dospělosti, vydané v Klattau - Klatovech 8. 7. 
1942, fotokopie. 

1 1942 1 

 I. a) 3. Absolutorium, vydané v Prag - Praze 6. 7. 1943, fotokopie. 1 1943 1 

 I. a) 4. Potvrzení o národní a politické spolehlivosti, vydané v Mladé Vožici 4. 7. 
1945. 

1 1945 1 

 I. a) 5. Osvědčení o neschopnosti k vojenské službě, vydané ve Strakonicích 9. 8. 
1945. 

1 1945 1 

 I. a) 6. Potvrzení o zápisu v našem lístku pro domácnost č. III. jako Čech, vydaný ve 
Volyni 15. 7. 1946. 

1 1946 1 

 I. a) 7. Osvědčení o československém státním občanství, vydané ve Strakonicích 16. 
7. 1946. 

1 1946 1 

 I. a) 8. Osvědčení o státní a národní spolehlivosti, vydané v Praze 31. 5. 1947. 1 1947 1 

 I. a) 9. Osvědčení o státní a národní spolehlivosti, vydané v Praze 10. 9. 1949. 1 1949 1 

 I. a) 10. Opis doktorského diplomu ČVUT v Praze, vydaný v Praze 22. 6. 1950. 1 1950 1 

 I. a) 11. Oznámení o jmenování členem vedeckej rady Výskumného ústavu pre 
vinohradníctvo a vinárstvo v Bratislave, z 19. 6. 1957. 

1 1957 1 

 I. a) 12. Oznámení o udělení vědecké hodnosti kandidáta technických věd, v Praze 
25. 1. 1963. 

1 1963 1 

 I. a) 13. Oznámení o udělení vědecké hodnosti kandidáta technických věd, v Praze 
29. 1. 1963. 

1 1963 1 

 I. a) 14. Diplom o udělení titulu a odznaku Vynikající pracovník zemědělství a 
výživy, Praha, květen 1979. 

1 1979 1 

 I. a) 15. Jmenování členem Ústřední komise pro vědeckotechnické informace, v Praze 
9. 6. 1980. 

1 1980 1 

 I. a) 16. Rozhodnutí o přiznání vědeckých kvalifikačních stupňů, kopie dopisu Ing. 
Jana Taubera, ředitele kádrového odboru Federálního ministerstva zemědělství a 
výživy v Praze, Ing. Otu Šilhánovi, řediteli ÚVTI pro zemědělství, v Praze 7. 8. 
1980. Doc. Ing. Z. Kuttelvašerovi přiznán stupeň II a. 

1 1980 1 

 I. a) 17. Poděkování za ... spolupráci k 90. výročí vzniku zemědělského muzea. 1 asi 1981 1 

 I. a) 18. Čestné uznání Českého ústředního výboru společnosti potravinářského 
průmyslu ČSVTS, v Praze 2. 10. 1982. 

1 1982 1 

 I. a) 19. Jmenování tajemníkem Ústřední komise pro komplexní dokumentaci vývoje 
socialistického zemědělství, potravinářského průmyslu a lesnictví na federální 
úrovni, v Praze 26. 11. 1982. 

1 1982 1 

 I. a) 20. Udělení titulu Zasloužilý pracovník zemědělství a výživy ... za zásluhy o 
rozvoj socialistického zemědělství a potravinářského průmyslu, v Praze 10. 5. 
1983. 

1 1983 1 

 I. a) 21. Čestné uznání za dlouholetou, obětavou a úspěšnou práci od ÚVTI pro 
zemědělství, v Praze 30. 6. 1986. 

1 1986 1 
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 I. a) 22. Pamětní list za dlouholetou práci pro české vinařství ode Cechu českých 
vinařů, v Mělníku 16. 6. 1998. 

1 1998 1 

 I. a) 23. Čestné uznání v novinářské soutěži o cenu Nadace Landek. Brožura 
Průmyslové a technické památky na stránkách sdělovacích prostředků, pozvánka 
a Čestné uznání. 

3 1999 - 2000 1 

2 I. a) Pracovní smlouvy, jmenování do funkcí, doklady o externí činnosti. 30 1957 - 1994 1 

      

 I. c) Autobiografie, paměti, deníky, diáře   1 

3 I. c) Paměti. Jak jsem to viděl. Přílohy. 46 volných listů. 1  1 

      

      

 II. Korespondence   1 

 II. b) Dopisy od jednotlivců a jednotlivcům   1 

4 II. b) Prošek V. (1/0) 1 1945 1 

5 II. b) Špecinger Otakar, Ing. (1/0) 1 1988 1 

6 II. b) Troška Zdeněk (1/2) 3 1998 - 1999 1 

      

 II. c) Dopisy od úřadů, institucí a úřadům, institucím   1 

7 II. c) Ministr zemědělství a výživy ČSSR, sekretariát (1/0) 1 1979 1 

8 II. c) Nadace Landek Ostrava (1/0) 1 2000 1 

9 II. c) Národní technické muzeum v Praze (2/0) 2 1986 - 2005 1 

10 II. c) Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec u Hlinska (3/0) 3 1987 - 1998 1 

11 II. c) Střední průmyslová škola technologie masa, Praha. Příloha: Poradní sbor - plán 
činnosti; zápis; usnesení. (1/0) 

1 1970 1 

12 II. c) Symposium Prameny k dějinám techniky, akademik J. Purš (1/0) 1 1982 1 

13 II. c) Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství - Zemědělské muzeum, 
JUDr. PhDr. Ant. Kubačák, Csc. (1/0) 

1 1989 1 

14 II. c) Vlastivědný ústav Opava (1/1) 2 1978 1 

15 II. c) Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava (1/1) 2 1967 1 

16 II. c) Výstaviště České Budějovice, a.s. (1/0) 1 2000 1 

17 II. c) Výživa lidu, redakce (0/1) 1 1974 1 

 II. c) Slavnostní otevření expozice masného průmyslu na zámku Kačina. 3 černobílé 
fotografie. Příloha: Dopis Miroslava Mánka, ekonomického ředitele, Ing. Ottovi 
Šilhanovi, řediteli ÚVTI, z 29. 12. 1973, 1 strana strojopisné kopie. Ocenění Z. 
Kuttelvašera. Viz inv. číslo 191. 

 1973  

 II. c) Lektorský posudek rukopisu autora Ing. F. Kohouta: O víně. 13 stran strojopisné 
průklepové kopie. Posudek je přílohou dopisu nejmenované redaktorce 
připravující zřejmě knihu k vydání z 13. října 1979. Kopie dopisu, 1 strana. Viz 
inv. číslo: 113. 

 1979  
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 II. c) Oponentský posudek kandidátské dizertační práce Ing. Milana Petráše: Odborná 
poĺnohospodárska literatúra na Slovensku v období feudalizmu a jej význam pro 
rozvoj poĺnohospodárskej výroby. 3 strany strojopisné kopie + kopie průvodního 
dopisu na adresu: SAV, Historický ústav, k rukám člena korespondenta 
Miroslava Kropiláka DrSc z 27. 9. 1979. Viz inv. číslo: 115. 

 1979  

 II. c) Lektorský posudek osnovy publikace dr. Vladimíra Scheuflera, Csc.: Čtení o 
pivu. Neúplné torzo, 1 strana strojopisné kopie. Příloha dopisu z nakladatelství 
Panorama se žádostí o vypracování lektorského posudku ze dne 22. 4. 1980. Viz 
inv. číslo: 116. 

 1980  

 II. c) Dokumenty spojené s účastí na 23. německém etnografickém kongresu v Řezně. 
4 dopisy spojené s pozváním na kongres od pořadatelů z Německé společnosti 
pro etnografii v Tubinkách a odpovědí pozvaného Kuttelvašera. Seznam 
pozvaných účastníků. Viz inv. číslo: 184. 

 1981  

      

 II. d) Dopisy neurčené   1 

18 II. d) Milý Luďku... 3 strany strojopisné průklepové kopie 1 Nedatováno 1 

 II. d) Lektorský posudek rukopisu autora Ing. F. Kohouta: O víně. 13 stran strojopisné 
průklepové kopie. Posudek je přílohou dopisu nejmenované redaktorce 
připravující zřejmě knihu k vydání z 13. října 1979. Viz inv. číslo: 113. 

 1979  

      

      

 III. Odborná, vědecká činnost původce fondu   1 

 III. a) Odborná práce   1 

19 III. a) Problém vitaminu C při zpracování ovoce a zeleniny. Separát z: Průmysl výživy, 
sv. 1 (1950), čís. 7. 

1 1950 1 

20 III. a) Použití tepla ve vinařské technologii. Separát z: Kvasný průmysl, roč. I. (1955), 
čís. 9. 

1 1955 1 

21 III. a) Vlastnosti hliníku a jeho použití v nápojovém průmyslu. Separát z: 
Konservárenství a vinařství, 1957, čís. 2. 

1 1957 1 

22 III. a) Základní principy výroby cidrů. Separát z: Konservárenství a vinařství, 1958, čís. 
2. 

1 1958 1 

23 III. a) Hodnocení různých způsobů měření cukernatosti moštů. Spoluautor: Jarmil 
Jaroš. Separát z: Kvasný průmysl, roč. 5 (1959), číslo 6. 

1 1959 1 

24 III. a) Výroba sektů kvašením v tancích. Separát z: Konservárenství a vinařství, 1959, 
čís. 1. 

1 1959 1 

25 III. a) Zvyšování obsahu glycerinu v lihovarských záparách. Spoluautor: Vratislav 
Grégr. Separát z: Kvasný průmysl, roč. 6 (1960), číslo 4. 2 exempl. 

2 1960 1 

26 III. a) Barviva v hroznech a jejich změny během zpracování. Separát z: Kvasný 
průmysl, roč. 6 (1960), číslo 6. 

1 1960 1 

27 III. a) Polokontinuální nakvašování červených vín. Spoluautoři: O. Žváček a K. 
Půhoný. Separát z: Vinařství 55. 1962, čís. 8. 

1 1962 1 

28 III. a) K hodnocení jakosti filtračních desek. Separát z: Kvasný průmysl, roč. 12 
(1966), číslo 2. 

1 1966 1 

29 III. a) Novinky ve vinařství. Spoluautorka: Alena Hrudková. Separát z: Kvasný 
průmysl, roč. 12 (1966), číslo 11. 

1 1966 1 
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30 III. a) Zpracování zemědělských produktů a potravinářský průmysl v zemědělských 
muzeích. Koncept české verze německého originálu v: AMA 1966, 1-2. 4 strany 
strojopisu. 

1 1966 1 

31 III. a) Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte und Lebensmittelindustrie in den 
landwirtschaftlichen Museen. Separát z: AMA 1966, číslo1-2. 2 strany. 

1 1966 1 

32 III. a) Konzervace muzejních předmětů v čsl. zemědělském muzeu na Kačině. Koncept 
české verze německého originálu v: AMA 1968, číslo 1-2. 6 stran strojopisu. 

1 1968 1 

33 III. a) Konservierung der Museengegenstände im Tschechoslowakischen 
landwirtschaftlichen Museum Kačina. Separát z: AMA 1968, číslo 1-2. 2 strany. 

1 1968 1 

34 III. a) Entwicklung der böhmischen Müllerei mittels der Musealmethode dargestellt. 
Separát z: AMA 1969, číslo 1-2. 4 strany textu a 5 stran obrazové přílohy. 
Koncept téhož. 4 strany strojopisné kopie. 

2 1969 1 

35 III. a) Technologie vín v Čechách koncem 19. století. Koncept článku pro ročenku 
Český vinař, 1969, str. 37 - 49. Odevzdáno v březnu 1970. 12 stran strojopisu. 

1 1969 - 1970 1 

36 III. a) Vinohradnictví a vinařství našich zemí se zřetelem k jižní Moravě. Koncept 
článku pro Kvasný průmysl, roč. 19, 1973, číslo 12. 3 strany strojopisu. 

1 1973 1 

37 III. a) Bilance pětileté činnosti zemědělského muzea na úseku historie mlynářství. 
Separát z: Mlýnsko-pekárenský průmysl, číslo 6. 1973. 

1 1973 1 

38 III. a) K výročí narozenin Františka Ondřeje Poupěte. Separát z: Kvas. Příloha časopisu 
Kvasný průmysl. Číslo 12. 1973. 

1 1973 1 

39 III. a) Nové expozice v Zemědělském muzeu k 25. výročí vzniku masného a 
vinařského průmyslu. Separát z: Věstník ČSAZ, XXI. 1974, číslo 1. 

1 1974 1 

40 III. a) Potravinářský průmysl a muzejnictví. Separát z: Hospodářský zpravodaj, 
čtrnáctideník pro vedoucí pracovníky v organizacích a podnicích zemědělství a 
výživy. Ročník VI., číslo 2, 21. ledna 1974. 2 listy. 

1 1974 1 

41 III. a) Co je nového na úseku historie mlynářství? Separát z: Mlýnsko-pekárenský 
průmysl, číslo 7. 1974. 

1 1974 1 

42 III. a) Pivovarské suroviny v předmnichovské republice. Separát z: Kvas. Příloha 
časopisu Kvasný průmysl. Číslo 11. 1976. 

1 1976 1 

43 III. a) Сeльcкoхoзяйcтвeнный музей – oпыт ЧCCP. Separát z: Нayчнo – тeхничные 
инфopмaции Aгpoинфopм, 1979, číslo 3. 

1 1979 1 

44 III. a) Devadesát let zemědělského muzea. Separát z neuvedeného zdroje, datum 
neuvedeno, zřejmě 1981. 

1 1981 1 

45 III. a) Činnost, program a problémy Zemědělského muzea. Separát z: Věstník ČSAZ, 
XXVIII. 1981, číslo 8. 

1 1981 1 

46 III. a) Činnost a program Zemědělského muzea. Článek k 90. výročí založení ZM pro 
vnitromuzejní účely. Nedatováno. 8 stran strojopisu. 

1 1981 1 

47 III. a) Zemědělské muzeum a dokumentace současnosti. Separát z: Vědecké práce 
Zemědělského muzea 23. 1983, vydal ÚVTIZ. Angl. resumé. 10 stran textu. 

1 1983 1 

48 III. a) Museum and agriculture in the 1980s. Sborník v periodiku Museum, quarterly 
review published by Unesco 1984, č. 143, v němž Z. K. Publikoval stať The 
Czechoslovak Museum of Agriculture (str. 153 - 156). Vydalo Unesco, Paris 
1984. 2 exempl. časopisu + 4 separáty. 

6 1984 1 

49 III. a) Le Musée d´agriculture de Tchécoslovaquie. Separát z francouzské mutace inv. 
čísla 48. 

1 1984 1 
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50 III. a) Metody a výsledky dokumentace současnosti v zemědělství, potravinářství a v 
lesnictví. Sborník z kolokvia. Autoři: kolektiv pod vedením Z. Kuttelvašera, 
který přispěl statí: Komplexní dokumentace vývoje socialistického zemědělství, 
potravinářského průmyslu a lesnictví. Vydal ÚVTI, Zemědělské muzeum, Praha 
1986. 

1 1986 1 

51 III. a) Dokumentace současnosti a potravinářský průmysl. Separát z: Průmysl potravin, 
37. 1986. číslo 12. 

1 1986 1 

52 III. a) Dokumentace vývoje socialistického zemědělství, potravinářského průmyslu a 
lesnictví. Metodiky, pokyny, zkušenosti. Kolektiv autorů vč. Z. K., který přispěl 
statěmi: Metodika pro vedení Pamětních knih vývoje závodů a institucí, a 
Metodika pro vypracovávání vývojových řad technologií a strojního zařízení. 
Vydal ÚVTI, Zemědělské muzeum, Praha 1987. 

1 1987 1 

53 III. a) Vývoj potravinářského průmyslu v období budování socialistické společnosti. Z 
cyklu Vývoj potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, 
číslo 1. 

1 1987 1 

54 III. a) Vývoj znárodněného mlékárenského průmyslu. Z cyklu Vývoj potravinářského 
průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 2. 

1 1987 1 

55 III. a) Vývoj škrobárenského průmyslu. Z cyklu Vývoj potravinářského průmyslu. 
Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 3. 

1 1987 1 

56 III. a) Vývoj cukrovarnického průmyslu po roce 1945. Z cyklu Vývoj potravinářského 
průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 6. 

1 1987 1 

57 III. a) Vývoj výroby speciálních mlékárenských výrobků. Z cyklu Vývoj 
potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 8. 

1 1987 1 

58 III. a) Vývoj drůbežářského průmyslu a zpeněžování vajec. Z cyklu Vývoj 
potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 9. 

1 1987 1 

59 III. a) Vývoj tukového průmyslu od roku 1945. Z cyklu Vývoj potravinářského 
průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 38. 1987, číslo 10. 

1 1987 1 

60 III. a) Vývoj konzervárenského průmyslu. Z cyklu Vývoj potravinářského průmyslu. 
Separát z: Průmysl potravin 39. 1988, číslo 1. 

1 1988 1 

61 III. a) Počátky socialistického pivovarnického průmyslu. Z cyklu Vývoj 
potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 39. 1988, číslo 2. 

1 1988 1 

62 III. a) Vývoj organizace socialistického mlýnského průmyslu. Z cyklu Vývoj 
potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin 39. 1988, číslo 5. 

1 1988 1 

63 III. a) Vývoj organizace socialistického pekárenského průmyslu. Z cyklu Vývoj 
potravinářského průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 39. 1988, číslo 8. 

1 1988 1 

64 III. a) Vývoj výroby mlékárenských výrobků. Z cyklu Vývoj potravinářského 
průmyslu. Separát z: Průmysl potravin, 39. 1988, číslo 10. 

1 1988 1 

65 III. a) Vývoj potravinářského průmyslu. Z cyklu Vývoj potravinářského průmyslu. 
Separát z: Průmysl potravin, 39. 1988, číslo 12. 

1 1988 1 

66 III. a) Historie výroby piva. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: Zemědělské aktuality, 
číslo 3. 94. Přiloženy 4 strany strojopisné kopie konceptu z roku 1993 (autorova 
poznámka: pro dr. Kubačáka). 

1 1993 - 1994 1 

67 III. a) Vývoj mlynářství. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: Zemědělské aktuality, 
číslo 4. 94. 

1 1994 1 

68 III. a) Vývoj cukrovarského průmyslu. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: Zemědělské 
aktuality, číslo 5. 94. 

1 1994 1 
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69 III. a) Počátky masného průmyslu. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: Zemědělské 
aktuality, číslo 6. 94. 

1 1994 1 

70 III. a) Vývoj českého vinařství. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: Zemědělské 
aktuality, číslo 8. 94. 

1 1994 1 

71 III. a) Počátky a vývoj mlékárenského průmyslu. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: 
Zemědělské aktuality, číslo 9-10. 94. 

1 1994 1 

72 III. a) Vývoj výroby kávových náhražek. Z cyklu Historie dnešku. Separát z: 
Zemědělské aktuality, číslo 12. 94 

1 1994 1 

73 III. a) Počátky masného průmyslu. Koncept článku pro VTM. Datováno k roku 1994. 4 
strany strojopisu. 

1 1994 1 

74 III. a) Počátky našeho lihovarnictví. Koncept článku pro VTM. Datováno k roku 1994. 
4 strany strojopisu. 

1 1994 1 

75 III. a) Technický stav výroby vín koncem 19. století. Koncept článku pro VTM, č. 12. 
1999. 6 stran strojopisu. 

1 1999 1 

76 III. a) Strojní vybavení pekáren koncem 19. století. Koncept článku pro VTM, č. 1. 
2000. 2 strany strojopisu. 

1 2000 1 

77 III. a) Mlýny koncem 19. století. Koncept článku pro VTM, č. 2. 2000. 4 strany 
strojopisu. 

1 2000 1 

78 III. a) Výroba škrobu před sto lety. Koncept článku pro VTM, č. 2. 2000. 7 stran 
strojopisu. 

1 2000 1 

79 III. a) Zemědělské lihovary v 19. století. Koncept článku pro VTM, č. 3. 2000. 5 a 3 
strany strojopisu. 2 exempl. 

1 2000 1 

80 III. a) Vývoj mletí a mlynářství v muzejní expozici čs. zemědělského muzea na zámku 
Kačina u Kutné Hory. Příspěvek ve sborníku: Vývoj mlynářství, vyd. Mlýny a 
pekárny a ČSZM v Praze. 

1 Nedatováno 1 

81 III. a) Řeznictví a uzenářství koncem 19. století. Koncept článku pro VTM. 5 stran 
strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

82 III. a) Ikonografický materiál jako doklad technického rozvoje. Koncept článku pro 
VTM. 4 strany strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

83 III. a) Vývoj lisů používaných ve vinařství od konce 19. století. Koncept článku pro 
VTM. 6 stran strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

84 III. a) Vývoj českého vinařství. Koncept článku pro neuvedený vinařský časopis. 10 
stran strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

85 III. a) Časopisy pojednávající o českém vinařství v 19. století. Koncept článku pro 
neuvedený vinařský časopis. 4 strany strojopisu 

1 Nedatováno 1 

86 III. a) Česká vína před 100 lety. Koncept článku pro neuvedený vinařský časopis. 7 
stran strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

87 III. a) České vinařství včera a dnes. Koncept článku pro ročenku Český vinař. 6 stran 
strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

88 III. a) Poznámky k vývoji pivovarské technologie do konce 19. století. Separát z: 
Vědecké práce Zemědělského muzea - 13. Vydala Česká akademie zemědělská - 
ÚVTI. 

1 Nedatováno 1 

89 III. a) Komplexdokumentation des Aufbaus der sozialistischen Landwirtschaft, der 
Lebensmittelindustrie und der Forstwirtschaft. 18 stran strojopisné průklepové 
kopie. 

1 Nedatováno 1 
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90 III. a) Zemědělské muzeum - oddělení ÚVTIZ. Článek pro Aгpoинфopм. 6 
nekompletních stran strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

91 III. a) Činnost a koncepční zaměření československého zemědělského muzea. Text pro 
francouzský časopis Museum. 6 stran strojopisné průklepové kopie 

1 Nedatováno 1 

92 III. a) Poznámky ke studiu historie masného průmyslu. Blíže neurčený text. 8 stran 
strojopisu. 

1 Nedatováno 1 

93 III. a) Přehled literatury týkající se zpracování zemědělských produktů v údobí 
kapitalismu volné konkurence. Blíže neurčený text. 13 stran strojopisné 
průklepové kopie. 

1 Nedatováno 1 

94 III. a) Přehled potravinářské literatury z období imperializmu. Blíže neurčený text. 7 
stran strojopisné průklepové kopie. 

1 Nedatováno 1 

95 III. a) SPŠTM a zemědělské muzeum. Blíže neurčený text. 3 strany strojopisné kopie. 1 Nedatováno 1 

96 III. a) Využijte poslední říjnové soboty a neděle k návštěvě Zemědělského muzea. 
Článek pro Zemědělské noviny. 2 strany strojopisné průklepové kopie. 

1 Nedatováno 1 

97 III. a) Poznámky k některým aspektům zemědělské výroby v první republice s ohledem 
na dnešní poměry v zemědělství. Strana 1 - 4, 6 - 9, strojopisná kopie. 

1 Nedatováno 1 

98 III. a) Významné etapy vývoje výroby piva u nás do poloviny 19. století. 5 stran kopie 
z počítačové tiskárny. 

1 Nedatováno 1 

99 III. a) Vývoj skladištního družstevnictví v letech 1918 - 1948. 6 stran strojopisu. 1 Nedatováno 1 

100 III. a) Libreto k vývoji potravinářského průmyslu. Text pro výstavu v NZM. Složka v 
deskách. 121 stran + přílohy. 

1 Nedatováno 1 

      

 III. b) Přednášky, projevy, proslovy   2 

101 III. b) Stručná historie, současný stav a program další práce našeho zemědělského 
muzea. Přednáška na slavnostním zasedání historické komise 24. 3. 1981 k 90. 
výročí založení ZM. 12 stran strojopisu. 

1 1981 2 

102 III. b) SPŠTM a zemědělské muzeum. Přednáška k otevření expozice vývoje masné 
výroby. Blíže neurčeno. 5 stran strojopisu 

1 Nedatováno 2 

103 III. b) Vývoj skladování obilí. Přednáška na Kačině při otevření expozice ZM: 
zásobování a výkup. 2 strany strojopisu. 

1 Nedatováno 2 

104 III. b) SPŠTM a zemědělské muzeum. Pravděpodobně text přednášky na SPŠTM. Tři 
strany strojopisné kopie + 1 cyklostylová příloha. 

1 Nedatováno 2 

      

 III. c) Recenze, posudky, zprávy   2 

105 III. c) Lektorský posudek práce s. Šafaříka týkající se historie masné výroby na 
Moravě. Práce nemá zatím svůj název. 3 strany strojopisné kopie. 

1 1970 2 

106 III. c) Lektorský posudek práce: Stručná historie masokombinátu Březhrad (bez udání 
autora). 1 strana strojopisné kopie. 

1 1971 2 

107 III. c) Lektorský posudek Vzpomínek Josefa Kuchaře, řezníka na pražských jatkách z 
konce 19. století. 1 strana strojopisné kopie. 

1 1971 2 

108 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. B. Červinky: Přehled dějin uzenářství na území 
ČSSR v době feudalismu a za kapitalismu do roku 1918. II. díl. 1 strana 
strojopisu. 

1 1972 2 

109 III. c) Lektorský posudek práce Ing. I. Hippra: Výzkumný ústav masného průmyslu v 
Brně. 2 strany strojopisné kopie. 

1 1972 2 
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110 III. c) Oponentní posudek libreta a scénáře výstavy: Větrné mlýny. Autor: Ing. 
Procházka. 2 strany strojopisné kopie. 

1 1974 2 

111 III. c) Moderní technika v bulharském vinařském průmyslu od autora: P. M. Minkov. 1 
strana posudku a 1 strana resumé. Strojopisná kopie. 

1 1975 2 

112 III. c) Lektorský posudek článku V. Vondry, prom. ped.: Českobudějovické 
cukrovarnictví. 1 strana strojopisu + 1 strana konceptu, strojopisná kopie. 

2 1978 2 

113 III. c) Lektorský posudek rukopisu autora Ing. F. Kohouta: O víně. 13 stran strojopisné 
průklepové kopie. Posudek je přílohou dopisu nejmenované redaktorce 
připravující zřejmě knihu k vydání z 13. října 1979. Kopie dopisu, 1 strana. 

1 1979 2 

114 III. c) Oponentský posudek dílčí závěrečné zprávy k výzkumnému úkolu Hodnocení 
kvality šumivých vín vyráběných různou technologií. 2 strany strojopisu. 

1 1979 2 

115 III. c) Oponentský posudek kandidátské dizertační práce Ing. Milana Petráše: Odborná 
poĺnohospodárska literatúra na Slovensku v období feudalizmu a jej význam pro 
rozvoj poĺnohospodárskej výroby. 3 strany strojopisné kopie + kopie průvodního 
dopisu na adresu: SAV, Historický ústav, k rukám člena korespondenta 
Miroslava Kropiláka DrSc z 27. 9. 1979. 

1 1979 2 

116 III. c) Lektorský posudek osnovy publikace dr. Vladimíra Scheuflera, Csc.: Čtení o 
pivu. Neúplné torzo, 1 strana strojopisné kopie. Příloha dopisu z nakladatelství 
Panorama se žádostí o vypracování lektorského posudku ze dne 22. 4. 1980. 

1 1980 2 

117 III. c) Oponentský posudek kandidátské dizertační práce Ing. Jiřího Vajčnera: 
Uplatnění moderní techniky stabilizace vín. 2 strany strojopisné kopie. 

1 1980 2 

118 III. c) Oponentský posudek ke kandidátské dizertační práci Ing. Rudolfa Voldřicha: 
Studie racionalizace a modernizace technologických postupů kontinuální výroby 
šumivých vín. 3 strany strojopisné kopie. 

1 1981 2 

119 III. c) Stanovisko k metodice Tvorby definičního a výkladového slovníku muzejních 
sbírek... 1 strana strojopisné průklepové kopie. 

1 1982 2 

120 III. c) Odborný posudek na zařízení mlýna v Purkarci č.p.19. 2 strany strojopisné kopie. 1 1982 2 

121 III. c) Odborný posudek na zařízení mlýna v Jaroslavicích č.p.? 2 strany strojopisné 
průklepové kopie. 

1 1982 2 

122 III. c) Oponentní posudek: Řešení resortního úkolu R 329-005 - Směry světové 
potravinářské vědy, techniky a ekonomiky. Řešitelé: Ing. Karel Číhal a kol., STI 
potravinářského průmyslu, Praha. 2 strany textu.. 

1 1983 2 

123 III. c) Posudek rukopisu práce S. Dvořáka: Využití statistických metod v zemědělství. 1 
strana kopie. 

1 1990 2 

124 III. c) Lektorský posudek práce Ing. Maňase - kapitola vývoj potravinářství pro: Studie 
o technice v českých zemích 1918-1945. 6 stran strojopisné kopie. 

1 1992 2 

125 III. c) Lektorský posudek rkp Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách. 3 strany kopie + 2 
strany duplikát. 

2 1999 2 

126 III. c) Lektorský posudek rukopisu prof. Ing. D. Čurdy, CSc., Stručné dějiny 
potravinářství. 2 strany textu. 

1 2001 2 

127 III. c) Výstava medového pečiva v zemědělském muzeu. 2 strany strojopisné kopie. 1 Nedatováno 2 

128 III. c) Zpráva o činnosti Zemědělského muzea na úseku historie mlynářské výroby. Bez 
bližšího určení. 2 strany strojopisu. 

1 Nedatováno 2 

129 III. c) Lektorský posudek práce H. Doležala: Kronika n. p. Severomoravský průmysl 
masný Ostrava-Martinov. 3 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

130 III. c) Lektorský posudek práce G. Charváta: Socializace řeznicko-uzenářského 
řemesla. 3 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 
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131 III. c) Lektorský posudek článku Františka Ryse: Kapitola z dějin cechů řeznických. 1 
strana strojopisu. 

1 Nedatováno 2 

132 III. c) Lektorský posudek práce J. Šlajse: Zrod řeznického řemesla v Plzni. 1 strana 
strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

133 III. c) Lektorský posudek článku Jenerální cechovní artykulové pro pořádky 
královských dědičných zemí českých, léta 1739 vydané císařem Karlem VI. 1 
strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

134 III. c) Lektorský posudek práce H. Doležala: Po stopách řeznických cechů v 
Severomoravském kraji. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

135 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. B. Červinky: Proč píšeme dějiny (Na okraj 
historiografie českého řeznictví a uzenářství). 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

136 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. B. Červinky: Svíčková v pracovní době. 2 strany 
strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

137 III. c) Lektorský posudek článku JUDr. B. Ždímala: Několik historek a trocha humoru 
na okraji historie řeznického a uzenářského řemesla. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

138 III. c) Lektorský posudek článku: Vzpomínky Karla Ryneše, klatovského řezníka a 
uzenáře z let 1898 - 1950, autor není uveden. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

139 III. c) Lektorský posudek práce H. Doležala: Dodatek k podnikové kronice Ostrava-
Martinov za rok 1970. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

140 III. c) Lektorský posudek práce J. Šlajse: Nová epocha - socializace v masném řemesle. 
2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

141 III. c) Lektorský posudek práce: Z historie řeznického řemesla v Klatovech. Bez autora. 
1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

142 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. B. Červinky: Stručný přehled dějin uzenářství na 
území ČSSR. 3 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

143 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. B. Červinky: Dějiny uzenářství na území ČSSR. 
2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

144 III. c) Lektorský posudek článku: Historia slovenskej bryndze. Autor: Ján Selecký. 1 
strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

145 III. c) Připomínky k článku: Mlynářství na Strakonicku. 1 strana strojopisné kopie + 
koncept, 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

146 III. c) Lektorský posudek práce J. Janusové: Rolnický akciový cukrovar v Plzni v 
letech 1869-1874. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

147 III. c) Posudek článku Dr. F. Pospěcha: Výroba tvarůžků na Moravě od konce 19. 
století. 2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

148 III. c) Posudek materiálů připravených pro publikaci Technické památky v ČSR 
týkajících se části potravinářského průmyslu. 3 strany strojopisné kopie + 
příloha: Mlynářství. 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

149 III. c) Oponentský posudek práce s. Ing. I. Seykory: Změny ve výživě člověka v 19. a 
20. století v souvislostech se změnami zemědělské výroby. 3 strany strojopisné 
kopie. 

1 Nedatováno 2 

150 III. c) Lektorský posudek práce dr. Herberta Gleisberga: Seidenbaupionier Carlowitz 
(mit bibliographischen Anhang). 1 strana strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

151 III. c) Posudek článku J. Selického: O původu výroby sýrů a másla. 1 strana strojopisu. 1 Nedatováno 2 

152 III. c) Lektorský posudek práce PhDr. R. Vermouzka: Středověké vinařství na 
Žďárském okrese. 2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 
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153 III. c) Posudek práce R. Vermouzka: Sekerníci. 1 strana strojopisné kopie. 1 Nedatováno 2 

154 III. c) Posudek práce S. Sedláka: Mlýny a mlynáři na řece Rokytné. 1 strana strojopisné 
kopie. 

1 Nedatováno 2 

155 III. c) Oponentní posudek zprávy pro první průběžné oponentní řízení rezortního 
výzkumného úkolu R 329 - 005 Směry světové potravinářské vědy, techniky a 
ekonomiky. 2 strany strojopisné průklepové kopie. 

1 Nedatováno 2 

156 III. c) Posudek libreta: Slovenské poĺnohospodárske múzeum v prírode. 2 strany 
strojopisné průklepové kopie. 

1 Nedatováno 2 

157 III. c) Lektorský posudek práce Ing. J. Maňase: Vývoj konzervace ovoce v Čechách a 
na Moravě řešené v rámci výzkumného úkolu Vývoj skladování neudržných 
produktů. 2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

158 III. c) Oponentní posudek zprávy oborového úkolu 18: Hodnocení kvality šumivých 
vín vyráběných různou technologií ve vztahu ke kvalitě výchozí suroviny. 2 
strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

159 III. c) Oponentní posudek výzkumného úkolu Dr. J. Majera: K vědecké činnosti v 
technických muzeích. 2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

160 III. c) Oponentní posudek tézí: K současné struktuře a perspektivě technického 
muzejnictví v ČSR. Autor: PhDr. Jiří Majer, CSc. Torzo, 1. a 3. strana 
strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

161 III. c) Historie a dokumentace. Zpráva o 9. schůzce pracovní mlynářské skupiny v 
rámci činnosti Komise pro historii zemědělství a lesnictví při zemědělském 
muzeu. Příloha Zemědělských novin: ZZN. 1 list novin. 

1 Nedatováno 2 

      

 III. d) Projekty, vynálezy, návrhy, výzkumné úkoly   2 

162 III. d) Alkoholisované ovocné šťávy (Zpráva o výzkumném úkolu: Nové typy nápojů, 
1954) Separát z: Výzkum a praxe VÚOZ, 1955, číslo 9 - 10. 2 exempláře 

2 1954 - 1955 2 

163 III. d) Zpráva o řešení etapy výzkumného úkolu. Číslo úkolu: R-129.01. Název úkolu: 
Vývoj zemědělských a potravinářských výrob v Československu 1918-1960. 
Název etapy: E 031 Vliv různých faktorů na vývoj mlékařství v letech 1918-
1960 a jeho vztah k zemědělské výrobě. 14 stran textu + příloha + 3 strany 
seznamu literatury. Strojopisná průklepová kopie. 

1 1981 - 1982 2 

164 III. d) Vývoj kvasného průmyslu. Zpráva o výzkumném úkolu RX 3. 1. 29 stran textu. 1 Nedatováno 2 

165 III. d) Návrh Řádu pro vedení a doplňování archivu pro historii masného průmyslu 
uloženého v SPŠTM v Praze. Bez bližšího určení. 1 strana textu. 

1 Nedatováno 2 

      

 III. f) Pomocný a přípravný materiál   2 

166 III. f) Staročeské pivo. Spoluautor: Vratislav Šmelhaus. Torzo, 2 strany strojopisné 
kopie. Koncept článku pro Magazin aktualit a zajímavostí, 1968(9), str. 38-40. 

1 1968 - 1969 2 

167 III. f) Náměty na televizní zpracování životního osudu reformátora našeho pivovarství 
Františka Ondřeje Poupěte, popř. na zpracování vývoje našeho pivovarství v 19. 
století. 2 strany textu. Příloha: Život a působení Františka Ondřeje Poupěte. 
Stručný obsah knihy od autora: Antonín Bělohoubek, vydáno v Praze 1878. 5 
stran textu. 

1 1998 2 

168 III. f) Co je muzeum a........ Koncept blíže neurčeného textu. 8 stran strojopisu 1 Nedatováno 2 

169 III. f) Přehled potravinářských knih vydaných v jednotlivých letech 19. století. 1 složka 
s texty a tabulkami, přípravný materiál. 

1 Nedatováno 2 
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170 III. f) Některé expozice ZM: a) Ideový návrh pro původně plánovanou expozici NZM: 
Vývoj zemědělství.; b) Vývoj vinařského průmyslu v ČSSR. Technický scénář 
expozice; c) Vývoj mlynářství. Scénář expozice; d) Torzo, 7 listů, blíže 
neurčených. 

4 Nedatováno 2 

171 III. f) Zhodnocení literatury týkající se zpracování zemědělských produktů. 1 strana 
textu. Ve složce dále přiloženy kopie bibliografií, celkem 15 stran strojopisných 
kopií. 

1 Nedatováno 2 

172 III. f) Zpracování přadných rostlin - tírnictví. Torzo rozsáhlejšího textu, strany 60 - 65 
strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 2 

173 III. f) Zpracování zemědělských produktů na přelomu 18. a 19. století. Torzo, 4 strany 
strojopisné průklepové kopie. 

1 Nedatováno 2 

174 III. f) Různé, 18 kusů jednotlivin, torz aj. 18 Nedatováno 2 

      

      

 IV. Písemnosti z veřejné činnosti původce   2 

 IV. a) Zprávy ze zahraničních cest   2 

175 IV. a) Zpráva ze studijní cesty do Polska. 1 složka s programem, popisem cesty, 
mapkou, popisem výroby ovocných vín a sbírkou etiket a štítků z lahví na 
ovocná vína (34 kusů nalepených na 15 listech papíru). 

1 1956 2 

176 IV. a) Zpráva ze studijní cesty po vinařských oblastech Rumunska. 1 složka s 
programem, popisem cesty a torzem zprávy (část II. technická část zprávy). 

1 1956 2 

177 IV. a) Zpráva ze studijní cesty do Maďarska za účelem studia organizace a způsobu 
práce Maďarského zemědělského muzea na úseku historie potravinářského 
průmyslu. 1 složka s programem cesty a vlastní zprávou. 

1 1975 2 

178 IV. a) Zpráva ze zahraniční cesty do SSSR na zasedání 11. generální konference 
ICOMu. 1 složka s programem cesty a vlastní zprávou. 

1 1977 2 

179 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do Bulharska za účelem návštěvy a studia práce 
Národního zemědělského muzea v Sofii 1 složka s programem a vlastní zprávou. 

1 1978 2 

180 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do NDR za účelem účasti na páté konferenci 
mezinárodního sdružení zemědělských muzeí AIMA - CIMA 5. 1 složka s 
programem a vlastní zprávou. 

1 1978 2 

181 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do NDR za účelem návštěvy Ústavu dějin zemědělství 
při Akademii zemědělských věd v Berlíně a prohlídka zemědělské výstavy 
AGRA-79 v Lipsku. 1 složka s programem a vlastní zprávou. 

1 1979 2 

182 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do Švédska za účelem účasti na jednání presidia 
AIMA ve Stockholmu. 1 složka s programem a vlastní zprávou. 

1 1979 2 

183 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do NDR za účelem účasti na zasedání presidia AIMA a 
na zasedání redakční rady AMA. 1 složka s programem a vlastní zprávou. 

1 1981 2 

184 IV. a) Dokumenty spojené s účastí na 23. německém etnografickém kongresu v Řezně. 
4 dopisy spojené s pozváním na kongres od pořadatelů z Německé společnosti 
pro etnografii v Tubinkách a odpovědí pozvaného Kuttelvašera. Program 
kongresu a seznam pozvaných účastníků. 

1 1981 2 

185 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do Švédska za účelem účasti na šesté konferenci 
mezinárodního sdružení zemědělských muzeí AIMA - CIMA 6 1 složka s 
programem, vlastní zprávou a seznamem získaných propagačních materiálů. 

1 1981 2 
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186 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do Maďarska za účelem účasti na zasedání členů 
prezidia AIMA v Budapešti. 1 složka s programem, vlastní zprávou a seznamem 
dovezených materiálů uložených ve sbírce písemných dokladů v ZM Kačina. 

1 1983 2 

187 IV. a) Zpráva o zahraniční cestě do NDR za účelem účasti na zasedání členů presidia 
AIMA. 1 složka s programem a vlastní zprávou. 

1 1984 2 

      

 IV. b) Jiná veřejná činnost   2 

188 IV. b) Pozvánky na schůze, přednášky apod., zápisy ze schůzí. Složka s 25 jednotkami. 25 1972 - 1999 2 

189 IV. b) Pracovní skupiny - seznamy věcí a členů. Složka se 4 jednotkami. 4 Nedatováno 2 

      

      

 V. Ilustra ční materiál o původci fondu   3 

 V. a) Fotografie a vyobrazení původce   3 

190 V. a) II. mezinárodní soutěž vín v Bratislavě ve dnech 25. a 26. dubna 1967. 2 
černobílé fotografie. Příloha: Kostky jsou vrženy. Zpráva od autora: Doc. Ing. E. 
Minárik, Csc. Separát z neidentifikovaného zdroje. 1 strana tisku. 

2 1967 3 

191 V. a) Slavnostní otevření expozice masného průmyslu na zámku Kačina. 3 černobílé 
fotografie. Příloha: Dopis Miroslava Mánka, ekonomického ředitele, Ing. Ottovi 
Šilhanovi, řediteli ÚVTI, z 29. 12. 1973, 1 strana strojopisné kopie. 

3 1973 3 

192 V. a) Slavnostní otevření první expozice v budově muzea na Letné: Vývoj výroby 
potravin - 19.-20. stol., dne 12. prosince 1996. 2 barevné fotografie. Příloha: 
Pozvánka NZM na slavnostní vernisáž. 

2 1996 3 

193 V. a) Desky s fotodokumentací u příležitostí: 1. autogramiády k vydání knihy 
Encyklopedie českého a moravského vína (spoluautorství Z. K.) 10. 5. 1997, 5 
kusů fotografií, 1 kus Pozvánky; 2. křtu knihy Abeceda vína od Z. K. 19. 5. 
2003, 5 kusů kopií fotografií, 1 kus Pozvánky a 2 kusy prospektů; 3. 7. 
mezinárodního gastronomického veletrhu Víno a destiláty 2004, 1 kus 
propagačních desek s ilustračními fotografiemi, vč. jednoho vyobrazení původce 
ze křtu knihy Abeceda vína. 

10 1997 - 2004 3 

 V. a) Desky se 7 kusy fotografií prof. V. Vilikovského u příležitosti jeho sedmdesátin 
a odchodu do důchodu. Nalepeno na čtvrtce formátu A4. Příloha: Popisky k 
fotografiím, 1 strana textu. Na dvou fotografiích mladý Z. Kuttelvašer. Viz inv. 
číslo: 222. 

 1948  

      

 V. b) Vzpomínky, oslavné projevy apod.   3 

194 V. b) Ing. dr. Zdeněk Kuttelvašer, CSc., šedesátníkem. Autor: Jiří Pernes. Separát z: 
Vědecké práce Zemědělského muzea - 23 - 1983. 7 stran tisku. 

1 1983 3 

195 V. b) Dr. ing. Zdeněk Kuttelvašer, Csc. Životopisný medailon u příležitosti udělení 
čestné stříbrné plakety ČSAZ Za zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu 
předsednictvem ČSAZ. Autor neuveden. Separát z: Věstník ČSAZ, XXX, 1983, 
číslo 6. 1 strana tisku. 

1 1983 3 

196 V. b) K šedesátinám Ing. Dr. Zdeňka Kuttelvašra, Csc. Autor: Vítězslav Hubáček, 
Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn. Separát z: Vinohrad, 22, 1984, číslo 12. 1 
strana tisku. 

1 1984 3 

      

 V. c) Referáty a recenze o pracích původce   3 
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197 V. c) Výběrová bibliografie dějin českého potravinářského průmyslu, I. a II. díl. 
Autoři: Z. Kuttelvašer a M. Čurdová. Autorecenze. 2 strany strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 3 

198 V. c) Technické dědictví po předcích. Vyhlášení výsledků novinářské soutěže 
podporující záchranu památek. Článek od Svatavy Baďurové z: Svoboda. 
Moravské noviny, číslo 84, s. 3, 8. 4. 2000. 

1 2000 3 

 V. d) Bibliografie jeho prací   3 

199 V. d) Ing. dr. Zdeněk Kuttelvašer, Csc.: Přehled publikační a výzkumné činnosti. 5 
stran z počítačové tiskárny. 

1  3 

      

      

 VII. Písemnosti cizích osob   3 

 VII. a) Korespondence   3 

200 VII. a) Kopie dopisu Ing. Miroslava Berky, ředitele Technického muzea v Brně, řediteli 
ÚVTI ČAZ Ing. Otovi Šilhanovi v Praze, z 30. 12. 1973. 1 list průklepu. 

1 1973 3 

 VII. a) Slavnostní otevření expozice masného průmyslu na zámku Kačina. 3 černobílé 
fotografie. Příloha: Dopis Miroslava Mánka, ekonomického ředitele, Ing. Ottovi 
Šilhanovi, řediteli ÚVTI, z 29. 12. 1973, 1 strana strojopisné kopie. Viz inv. 
číslo: 191. 

 1973  

      

 VII. b) Vědecké práce   3 

201 VII. b) Beranová, Magdalena: Pravěké žernovy v Československu. Separát z: Vznik a 
počátky Slovanů IV., 1963. Strana 181 - 212. 

1 1963 3 

202 VII. b) Burian, Václav: Poznámka k výzkumu názvosloví beraního větrného mlýna. 
Zvláštní otisk z jubilejního sborníku Rodné zemi k 70. výročí trvání Musejního 
spolku v Brně. 8 stran. 

1 Nedatováno 3 

203 VII. b) Eiselen, Dr. Hermann: Der geistige Standort des deutschen Brotmuseums. 
Sonderdruck aus: Deutsche Lebensmittelrundschau, Heft 12, Dezember 1959. 3 
strany. 

1 1959 3 

204 VII. b) Gleisberg, Hermann: Triebwerke in Getreidemühlen. Sonderdruck aus: 
Technikgeschichte, Bd. 38 (1971), Nr. 1. Strana 57 - 61 

1 1971 3 

205 VII. b) Gleisberg, Dr. Hermann: Die Holländerwindmühle und ihre osteuropäischen 
Sonderformen. Výstřižek z: Die Mühle+Mischfuttertechnik. Heft 1, 112. 
Jahrgang, 9. Januar 1975. 2 listy textu s obrázky. 

1 1975 3 

206 VII. b) Gleisberg, Dr. Hermann (Leiter): Das Mühlenmuseum in der Großmühle 
Grimma. Propagační brožura muzea. 8 stran textu s obrázky. 

1 Nedatováno 3 

207 VII. b) Gleisberg, Hermann: Wasser- und Windmühlen als technische Denkmale. 
Separát z neurčeného zdroje. 8 stran textu a obrázků. 

1 Nedatováno 3 

208 VII. b) Gunda, Béla: Altertümliche Mahlsteine in den Karpaten. Debrecen 1961. 27 
stran textu. 

1  3 

209 VII. b) Hanušin, Ján: Pojem a klasifikácia vodných mlynov na Slovensku. Separátny 
výtlačok z: Slovenský národopis, ročník XVIII, 1970, číslo 2. Vydalo 
Vydavateĺstvo SAV v Bratislavě. Strana 177 - 222. 

1 1970 3 

210 VII. b) Janoušek, Dr. Emanuel: Přednášky o patrimoniální správě. 73 stran 
cyklostylovaného textu. 

1 Nedatováno 3 

211 VII. b) Meinardus, Professor Otto F. A.: Das Brot bei den Kopten. Sonderdruck aus Brot 
und Gebäck, Oktober 1964. 2 strany textu. 

1 1964 3 
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212 VII. b) Pospíšil, Miloš: Nesnadný návrat do renesance. Článek v: deník Rovnost, 17. 1. 
1980. 1 list novin. 

1 1980 3 

213 VII. b) Ladislav Schmid: 25 let masného průmyslu (1948 - 1973). Vydalo Oborové 
ředitelství Masného průmyslu Praha ve spolupráci se Zemědělských muzeem. 
Odborná redakce dr. Zdeněk Kuttelvašer. 

1 Nedatováno 3 

214 VII. b) Šťastný, Ing. Josef: Určování alkoholu váhovým lihoměrem. Vydáno nákladem 
Odborné školy likérnické v Praze. Praha 1941. 8 stran. 

1 Nedatováno 3 

215 VII. b) Tempír, Ing. Zdeněk: Poštovní známka, vydaná k devadesátému výročí vzniku 
Zemědělského muzea. Separát z: Věstník ČSAZ XXIX. 1982, č. 10. 2 strany 
textu. 

1 1982 3 

216 VII. b) Togni, R.: Significatio, ruolo e problemi dei musei agricoli nellúltimo congresso 
internazionale dei musei di agricoltura CIMA 5, Neubrandenburg: 11-15 
settembre 1978. Separát z: Acta Museorum italiorum agriculture, N. 4, Milano 
1978. 3 strany tisku. 

1 1978 3 

217 VII. b) Voštová, PhDr. Irena; Bařinka, arch. Miloš; Bedrník, ing. Oldřich a kolektiv: 
Řezníci a uzenáři. Vydal ATELIÉR I-M ZLÍN, Zlín 1994. 56 stran, brožováno. 
Německé resumé, 16 stran. 

1 1994 3 

218 VII. b) Jak vyrůstali továrníci v letech 1870. Bez uvedení autora, blíže neurčený text. 9 
stran strojopisné kopie. 

1 Nedatováno 3 

219 VII. b) Uzavřený kruh. Vývoj skladování obilí a krmivářský průmysl. Vydalo OŘ 
Zemědělského zásobování a nákupu u příležitosti VIII. celostátního sjezdu JZD. 
Bez uvedení autora. 16 stran tisku s obrázky. 

1 Nedatováno 3 

220 VII. b) Zlatá plaketa ČSAZ Zemědělskému muzeu ÚVTIZ. Separát z: Věstník ČSAZ. 2 
strany textu. Zpráva signovaná (Fry). 

1 Nedatováno 3 

 VII. b) Náměty na televizní zpracování životního osudu reformátora našeho pivovarství 
Františka Ondřeje Poupěte, popř. na zpracování vývoje našeho pivovarství v 19. 
století. 2 strany textu. Příloha: Život a působení Františka Ondřeje Poupěte. 
Stručný obsah knihy od autora: Antonín Bělohoubek, vydáno v Praze 1878. 5 
stran textu. Viz inv. číslo: 167. 

 1998  

      

      

 VIII. Sbírky původce   3 

221 VIII. Leták: Českému obyvatelstvu Mladé Vožice! z 8. 5. 1945 od vládního komisaře 
Boh. Semotána. 1 list. 

1 1945 3 

222 VIII. Desky se 7 kusy fotografií prof. V. Vilikovského u příležitosti jeho sedmdesátin 
a odchodu do důchodu. Nalepeno na čtvrtce formátu A4. Příloha: Popisky k 
fotografiím, 1 strana textu. Na dvou fotografiích mladý Z. Kuttelvašer. 

7 1948 3 

223 VIII. novoroční přání (PF). 23 1966 - 1986 3 

224 VIII. novinové výstřižky o česko-německých vztazích. 4 1995 - 2001 3 

225 VIII. novinový výstřižek o bombardování Prahy v roce 1945. 1 2005 3 

226 VIII. Desky s propagačními materiály, prospekty, pozvánkami, pamětními známkami 
apod. Zemědělského muzea. 

22 Nedatováno 3 

227 VIII. Obálka s černobílými fotografiemi s tématy z potravinářské výroby. 21 Nedatováno 3 

228 VIII. Obálka s vinnými etiketami. 22 Nedatováno 3 
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 VIII. Zpráva ze studijní cesty do Polska. 1 složka s programem, popisem cesty, 
mapkou, popisem výroby ovocných vín a sbírkou etiket a štítků z lahví na 
ovocná vína (34 kusů nalepených na 15 listech papíru). Viz inv. číslo: 175. 

 1956  
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