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I.  Údaje o původci archivního souboru 

NAPAKO, výrobní družstvo, Praha 

Počátkem roku 1919 inicioval Svaz kovodělníků vznik výrobního družstva pasířských 

dělníků a v září 1919 vzniklo družstvo NAPAKO. Povaha výrobní činnosti byla zakotvena ve 

vlastním slovním logu NÁstrojaři - PAsíři - KOvotlačitelé. Tímto seskupením zakladatelé 

družstva sdružili prostředky na překonání krizí vzniklých nepravidelností zakázek a v některých 

oborech též sezónní povahou výroby. Jednotlivé provozovny a firmy, většinou s malým počtem 

zaměstnanců, byly rozesety po celé Praze. V roce 1926 se za pomoci státu podařilo zakoupit pro 

družstvo větší dům v Praze na Pankráci.  

Od počátku se družstvo zaměřilo na zámečnickou a pasířskou výrobu zábradlí, stavebního 

a okrasného kování, bytových doplňků, obkladů, okenních a dveřních rámů. Postupující 

elektrifikace podnítila Napako i k výrobě v oboru elektro. Po roce 1920 vyrábělo elektrické 

konvice, kávovary a svítidla, přičemž právě svítidla tvořila od počátku základní výrobní program. 

Mimo výroby svítidel do domácností se brzy rozběhla i výroba zakázkových svítidel (např. 

svítidla pro čestný salon Wilsonova nádraží v Praze, nebo pro vily soukromníků realizovaná 

podle návrhů architektů).  

Prvním stálým konstruktérem a návrhářem elektrických svítidel se stal po roce 1930 

bývalý pasíř Josef Linhart, který odešel z firmy Franta Anýž, vybavený dostatkem znalostí a 

zkušeností. Právě kvalita práce firmy Anýž byla  silnou konkurencí pro práce prováděné v 

Napaku, které se jí snažilo přiblížit a nabídnout přitom nižší cenu. Po doznění hospodářské krize 

dostávalo Napako stále větší zakázky (např. zábradlí v délce více než 1000 m pro Všeobecný 

penzijní ústav v Praze, kovové předměty a mříže pro Památník národního osvobození v Praze na 

Vítkově podle návrhu architekta J. Zázvorky). 

Ve druhé polovině 30. let působil v Napaku světelný odborník Ing. Miloslav Prokop. 

Svítidla se pod jeho vlivem značně tvarově proměnila. Zmizely historizující typy a převládla 

jednoduchá kovová svítidla technického charakteru se zajímavými detaily otáčení a naklánění 

stínítek. Tato kovová stínidla byla kombinována se skleněnými díly převážně z Inwaldovy 

pražské sklárny. Za druhé světové války družstvo prosperovalo, i když se projevoval nedostatek 

potřebného materiálu, především vzácných kovů.  

Po válce se Napako mezi lety 1945 a 1948 věnovalo svému zavedenému výrobnímu 

programu. Při znárodňování průmyslu počátkem 50. let nebylo původní družstvo zrušeno, ale 
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naopak vyhovovalo novému politickému vedení. K Napaku bylo proto přičleněno 36 bývalých 

soukromých podniků, což desetinásobně zvětšilo výrobní kapacitu a družstvo se naráz stalo 

kolosem s desítkami výroben nejen v Praze, ale i ve středních Čechách. Náhle se změnil i výrobní 

sortiment: chladící prodejní pulty, zařizovací prvky obchodů, mycí dřezy, neonová osvětlení, 

elektroinstalace budov, prvky pro výstavnictví, rybářské náčiní, hřbitovní urny, popelníky a jiné. 

Napako začalo dostávat významné zakázky od státu (např. v r. 1948 závěsné lustry pro aulu 

Karolina v Praze podle arch. J. Fragnera, v r. 1951 svítidla pro nově zřízené pražské Leninovo 

muzeum a jiné).  

Počátkem 60. let byla některá výrobní odvětví převedena jinam: r. 1961 byla předána část 

výroby svítidel do Drupolu v Satalicích, o rok později byla předána prosperující výroba 

elektrických pečících trub do n. p. Kovosmalt v Trnavě a z výrobního programu byly vyjmuty 

dosud vyráběné elektrospotřebiče.  

Na počátku 60. let byl vyčleněn samostatný závod s pěti pracovišti pro výrobu svítidel, 

kovových popelníků a uren. Závod se zaměřoval na zakázky svítidel do veřejných interiérů podle 

návrhů architektů. Napako začalo vyrábět malosériová svítidla a pro preferovanou výrobu 

zakázkových svítidel bylo vytvořeno vývojové a konstrukční středisko. Napako realizovalo 

mnoho státních zakázek pro vybrané prostory. Výrobky byly zhotovovány v Zakázkovém 

středisku Napaka v Praze - Holešovicích, nebo podle požadavků externích ateliérů. Mezi výnosné 

státní zakázky patří například svítidla pro nádražní budovy v Pardubicích, v Praze na Smíchově, 

svítidla pro Plavecký stadion v Praze - Podolí, Sjezdový palác pražského výstaviště, brněnský 

Špilberk, Parkhotel v Praze 7 a hotel Bohemia v Ústí nad Labem. Napako si vystavělo novou 

budovu pro výrobní a administrativní provozy v ulici Magistrů v Nuslích, kam se pracovníci 

přestěhovali v roce 1971 a současná firma Napako1 zde sídlí dodnes.  

Napako, stejně jako jiné podniky a družstva s umělecko-užitým typem výroby, 

zaměstnávalo svého průmyslového návrháře. Významnou osobností v tomto oboru byl Josef 

Hůrka, který v Napaku pracoval už od konce 40. let jako návrhář elektrospotřebičů, po zrušení 

jejich výroby v 60. letech se zaměřil na navrhování svítidel. Byly to jednoduché funkční tvary z 

kovu kombinované se stínítky z pergamenu, nebo skla. Svým designérským přístupem vytvořil 

typický výraz svítidel z Napaka, založený na systémové řadě celokovových svítidel. Josef Hůrka 

                                                           
1 Napako, výrobní družstvo, Magistrů 1275/13, Praha 4 Michle, 140 00, IČ: 00027570 
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z Napaka odešel v polovině 70. let a za svého nástupce si vybral konstruktéra a designéra Josefa 

Maru, se kterým již spolupracoval. Ten vytvořil více než 200 realizovaných návrhů svítidel, 

vyráběných většinou ve velkých sériích.  

Po změně politicko-ekonomických vztahů po roce 1990 se Napako marně snažilo udržet 

původní výrobu. Zahraniční konkurence renomovaných značek a levných svítidel z Asie 

způsobila, že poptávka po originálních svítidlech z firmy Napako poklesla, kvalifikovaní 

pracovníci odešli do vznikající soukromé sféry a Napako muselo značně omezit sériovou výrobu. 

Také nákladná zahraniční homologace byla pro Napako finančně nevýhodná. Souhrn těchto 

důsledků vedl k přetržení tradice trvající osmdesát let a v roce 1999 byla sériová výroba svítidel 

ukončena. Z podnětu Josefa Mary se novým výrobním programem staly celokovové bezpečnostní 

a protipožární dveře, bezpečnostní zámkové systémy a kovové výstavní stojany, čímž byla 

využita dosavadní kapacita výroby a umožněna její dočasná stabilizace.  

Družstvo získalo během své existence řadu významných ocenění (propůjčení titulu v 

celostátní soutěži "DOKONALÝ DRUŽSTEVNÍ VÝROBEK" více než 50 typům svítidel za 

období 1969 - 1989) a mělo úspěchy v soutěžích a na výstavách (několik svítidel obdrželo zlatou 

medaili Libereckých výstavních trhů, Zlatý kahan a jiné).  

 

II. D ějiny archivního souboru 

Sbírka byla získána na základě nabídky jejího prodeje ze strany dlouhodobého pracovníka 

výrobního družstva Napako Roberta Mary. Vlastní koupě byla provedena kupní smlouvou č. 

339/2011, čj. NTM-1298/11 a zapsána jako vnější změna č. 2/2012, nový fond získaný koupí 

mimo skartační řízení. 

Od provedení akvizice do provedení GI a soupisu v roce 2013 nebylo s archivním 

souborem manipulováno. 

 

III. Archivní charakteristika archivního souboru 

Archivní charakteristika archivního souboru: Při vnitřní skartaci byly vyřazeny 

multiplicitní dokumenty (především fotografie). 

Způsob uspořádání: Archiválie byly přejaty roztříděné do základních skupin, které byly 

dále při tvorbě manipulačního seznamu využity – účetní knihy, složky technické dokumentace, 

číselné či tematické skupiny fotografií (negativů i pozitivů), kinematografické archiválie. 
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Vytvoření manipulačního seznamu spočívalo v kompletaci těchto skupin a základnímu popsání 

těch archiválií, které do těchto skupin původcem (R. Marou) nebyly začleněny. Byly tak 

vytvořeny hlavní skupiny: účetní knihy, uznání a ocenění, technická dokumentace výrobků, 

obrazová dokumentace výrobků-akcí-soutěží-aj., propagační materiál a propagační filmy. 

Pravidla zpracování jednotky popisu: Základní pravidla pro zpracování archiválií z roku 

2013.  

Budoucí přírůstky: Sbírka není uzavřena.  

Fyzický stav archivního souboru: Část fotografických archiválií je poškozena prachem, u 

2 filmových cívek zkřehlo lepidlo na místě slepu jednotlivých částí filmového pásu. 

 

IV. Tematický popis archivního souboru 

Na obsah archivního souboru lze možné z hlediska obsahu klást nároky uměřené tomu, že 

se jedná o sbírku dokumentů, vytvořenou/shromážděných zaměstnancem družstva, který pracoval 

ve vlastní výrobě. Kromě čtyř účetních knih, dokládajících účetní stav družstva v 1. polovině 20. 

století, obsahuje sbírka především archiválie obsahující informace k výrobnímu programu období 

cca 1960-1990 s drobnými přesahy na obě strany. Jedná se o dokumentaci technickou (technické 

výkresy, nákresy, výpočty, poznámky), dokumentaci obrazovou (fotodokumentace ocenění, 

fotografie výrobků a nástrojů), dokumentaci propagační (firemní tisky, propagační filmy).  

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 

Sbírku souběžně s prováděním generální inventury provedli pracovníci Archivu NTM 

Pavel Fabini, Dana Šafářová a Zdeněk Vácha ve spolupráci se studentkou FF UK Ilonou 

Pokornou v červenci 2013. Na vytvoření manipulačního seznamu včetně úvodu pak pracovali 

Dana Šafářová a Zdeněk Vácha. 

 

 

 
 



poř. č. obsah datace EJ (ks, druh) ukl. j. 
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  Účetní knihy       

1 Hlavní kniha 1927-1930 1 ukn kart 1 

2 Hlavní kniha bilanční 1937-1948 1 ukn kart 1 

3 Kniha podílů 1938-1953 1 ukn kart 1 

4 Kniha soupisu jmění 1930-1949 1 ukn kart 1 

          

  Uznání a ocenění       

5 
Diplomy udělené v. d. Napako I. (originál, fotokopie, 58 druhů/86 
kusů) 1962-1977 1 kar kart 1 

6 Diplomy udělené v. d. Napako II. (originály, 10 kusů) 1968-1971 1 fas desky 1 

          

  Technická dokumentace výrobků       

7 Složka „S25“ – technická dokumentace 1975-1976 1 kar kart 2 

8 Složka „S26“ – technická dokumentace 1976 kar kart 2 

9 Složka „S27“ – technická dokumentace 1976 kar kart 2 

10 Složka „S28“ – technická dokumentace 1977 kar kart 2 

11 Složka „S29“ – technická dokumentace 1977-1978 kar kart 2 

12 Složka „S30“ – technická dokumentace 1975-1978 kar kart 2 

13 Složka „S31“ – technická dokumentace 1979 kar kart 2 

14 Složka „S32“ – technická dokumentace 1979 kar kart 2 

15 Složka „S33“ – technická dokumentace 1979 kar kart 2 

16 Složka „S34“ – technická dokumentace 1980 kar kart 2 

17 Složka „S34 a S35 výtlačky“ – technická dokumentace 1980-1981 kar kart 2 

18 Složka „S35“ – technická dokumentace 1981 kar kart 2 

19 Složka „S36 + S36 Výtlačky únor 1981“ – technická dokumentace 1981 kar kart 2 
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20 Složka „S37“ – technická dokumentace 1981 kar kart 2 

21 Složka „S38“ – technická dokumentace 1982 kar kart 2 

22 Složka „S40“ - technická dokumentace 1984-1985 kar kart 2 

23 Složka „S41“ – technická dokumentace 1983-1986 kar kart 2 

24 Složka „S42“ - technická dokumentace 1984-1987 kar kart 2 

25 Složka „S41 a S42“ – technická dokumentace 1983 1 kar kart 3 

26 Složka „S43“ - technická dokumentace 1985-1986 kar kart 3 

27 Složka „S43-S44“ – technická dokumentace 1985 kar kart 3 

28 Složka „S44“ - technická dokumentace 1985-1986 kar kart 3 

29 Složka „S45“ - technická dokumentace 1982-1989 kar kart 3 

30 Složka „S46“ - technická dokumentace 1986-1987 kar kart 3 

31 Složka „S47“ – technická dokumentace 1986-1989 1 kar kart 4 

32 Složka „S48“ - technická dokumentace 1987-1989 kar kart 4 

33 Složka „S49“ – technická dokumentace 1987-1989 kar kart 4 

34 Složka „S50“ – technická dokumentace 1988-1989 kar kart 4 

35 Složka „S51“ - korespondence 1989 kar kart 4 

36 Složka „S52“ - korespondence 1990-1991 kar kart 4 

37 Složka „S53“ - korespondence 1990-1995 kar kart 4 

38 Složka „S54“ - korespondence 1991 1 kar kart 5 

39 Složka „S55“ - korespondence 1992 kar kart 5 

40 Složka „S56“ - korespondence 1992 kar kart 5 

41 Složka „S57“ - korespondence 1993 kar kart 5 

42 Složka „S58“ – technická dokumentace 1993 kar kart 5 

43 Složka „S59“ - technická dokumentace 1993 kar kart 5 



poř. č. obsah datace EJ (ks, druh) ukl. j. 
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44 
Složka „Staré noční lampičky“ – technická dokumentace, patenty 
Adolf Pospíchal (1946) a Jan Nušl/Václav Touška (1946-1972) 1946-1972 1 kar kart 6 

45 Složka „lisovaný křišťál OS VM“ – technická dokumentace 1962-1966 kar kart 6 

46 
Složka „Sklo-lustry-1963“ (tvary světel vytvořené pomocí 
barevných papírů) 1963 kar kart 6 

47 Složka "urny" – technická dokumentace 1964-1982 kar kart 6 

48 Složka „kopie“ - technická dokumentace 1964-1995 kar kart 6 

49 Složka „Sklo 1965“ – technická dokumentace 1965 kar kart 6 

50 Složka „OS Valašské Meziříčí“ – technická dokumentace 1965-1966 kar kart 6 

51 Složka „OS VM inovace“ – technická dokumentace 1966-1982 kar kart 6 

52 
Složka „cihly, závěsné kameny – Chlum u Třeboně-1968“ – 
technická dokumentace 1967-1968 kar kart 6 

53 Složka "Stínidla E27" – technická dokumentace 1970-1984 1 kar kart 7 

54 
Složka „Sklo Rapotín-Desná, dekory-1971“ – technická 
dokumentace 1971 kar kart 7 

55 Složka „držáky“ – technická dokumentace 1972-1979 kar kart 7 

56 Složka „krycí krabice“ – technická dokumentace 1972-1981 kar kart 7 

57 Složka „Sklo 1972 – Rapotín-Desná“ – technická dokumentace 1975 kar kart 7 

58 Složka „stínidla“ – technická dokumentace 1975-1982 kar kart 7 

59 
Složka „lisovaný křišťál-1975, krastenové koule“ – technická 
dokumentace 1976 kar kart 7 

60 Složka "hřbitovní program" - technická dokumentace 1976 kar kart 7 

61 Složka „Sklo N1 a N2“ – technická dokumentace 1978 kar kart 7 

62 Složka „lisovaný křišťál - Obas Tepl.“ – technická dokumentace 1978-1987 kar kart 7 

63 Složka „PK ramínka“ – technická dokumentace 1979 kar kart 7 

64 Složka „ověšky Krasten“ – technická dokumentace 1979-1984 kar kart 7 

65 Složka "svícny" - technická dokumentace 1980-1989 kar kart 7 



poř. č. obsah datace EJ (ks, druh) ukl. j. 
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66 
Složka „kř. Skla OS VM-Volf Vsetín – leden 1981, obj. č. 1.“ – 
technická dokumentace 1980-1981 kar kart 7 

67 Složka „páčky matky“ – technická dokumentace 1980-1981 kar kart 7 

68 Složka „Precioza ověšky“ – technická dokumentace 1980-1981 kar kart 7 

69 Složka „sklad prvky“ – technická dokumentace 1980-1981 kar kart 7 

70 Složka „křišťál Vsetín-leden 1981“ – technická dokumentace 1981 1 kar kart 8 

71 Složka „OS VM Vsetín, obj. č. 2.“ – technická dokumentace 1981 kar kart 8 

72 Složka „S“ – technická dokumentace 1981 kar kart 8 

73 Složka „Kř. desky“ – technická dokumentace 1982 kar kart 8 

74 Složka "popelníky" - technická dokumentace 1982-1992 kar kart 8 

75 Složka „Rud. H. Dubí – technická dokumentace 1982 kar kart 8 

76 Složka „kleště“ – technická dokumentace 1982 kar kart 8 

77 Složka „Lisovaná stínidla“ – technická dokumentace 1982 kar kart 8 

78 Složka „Stínidla BAJ“ – technická dokumentace 1982 kar kart 8 

79 Složka „klouby úchytka“ – technická dokumentace 1982-1983 kar kart 8 

80 Složka "závěsné stínidlo" – technická dokumentace 1982-1983 kar kart 8 

81 
Složka "závěsné stínidlo + elektrické tepelné vykuřovadlo verze A" 
– technická dokumentace [1982]-1995 kar kart 8 

82 Složka „OS VM lankový závěs“ – technická dokumentace 1982-1986 kar kart 8 

83 Složka „kř. válečky průměr 70/170“ – technická dokumentace 1983 kar kart 8 

84 Složka „Světlovodná vlákna“ – korespondence 1987 kar kart 8 

          

  Obrazová dokumentace výrobků, akcí, soutěží apod.       

85 Ocenění podniku I. - negativy 1962-1972 6 fsd, 32 lfi kart 9 

86 Ocenění podniku II. - negativy 1963-1970 13 fsd kart 9 
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87 Typová osvědčení výrobků (ČSR i zahraničí) - negativy 1959-1963 27 kin kart 9 

88 Fotografie výrobků - řada 80200-82000 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 52 lfi, 5 sfi, 1 kin kart 9 

89 Fotografie výrobků - řada 82001-89000 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 56 lfi, 16 sfi, 4 kin kart 9 

90 Fotografie výrobků - řada 80102-80316 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 6 lfi, 8 fsd kart 9 

91 Fotografie výrobků - řada 80319-80520 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 14 lfi, 6 fsd kart 9 

92 Fotografie výrobků - řada 81103-81131 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 6 lfi, 8 fsd kart 10 

93 Fotografie výrobků - řada 81215-81417 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 12 lfi, 8 fsd kart 10 

94 Fotografie výrobků - řada 81132-81325 (nekompletní) - negativy [1950]-[1989] 5 lfi, 8 fsd kart 10 

95 
Fotografie výrobků - řada 81561-83353 (nekompletní) + 1 
nečíslovaný - negativy [1950]-[1989] 21 lfi, 4 fsd kart 10 

96 Fotografie výrobků nečíslované I. - negativy [1950]-[1989] 12 fsd kart 10 

97 Fotografie výrobků nečíslované II. - negativy [1950]-[1989] 9 fsd kart 10 

98 Fotografie výrobků nečíslované III. - negativy [1950]-[1989] 37 lfi kart 10 

99 Fotografie výrobků nečíslované IV. - negativy [1950]-[1989] 36 sfi kart 10 

100 Fotografie výrobků nečíslované V. - negativy [1950]-[1989] 34 lfi, 20 sfi kart 10 

101 Fotografie výrobků nečíslované VI. - negativy [1950]-[1989] 58 lfi kart 10 

102 
Fotografie stavby budovy v. d. Napako v Praze-Michli (Magistrů 
1275/13) - negativy [1969]-[1975] 7 lfi, 10 sfi kart 10 

103 Fotografie výrobků nečíslované VII. - negativy [1950]-[1989] 39 sfi kart 11 

104 Fotografie výrobků nečíslované VIII. a Akce - negativy 1965-1993 17 sfi, 1 lfi kart 11 

105 Fotografie výrobků nečíslované IX. - negativy [1950]-[1989] 11 kin kart 11 

106 Fotografie výrobků nečíslované X. - negativy + pozitivy [1950]-[1989] 30 fsn, 12 sfi kart 11 

107 Napako 1980 - Fotografie vystavené na VČS 8. 4. 1981 - pozitivy 1981 61 fsn kart 11 

108 
Zájezd odbočky SČSP v. d. Napako do Milovic - středa 22. 4. 1981 - 
pozitivy 1981 24 fsn kart 11 

109 
Ostatní akce (pohled na budovu Napako v. d., pohled na 

[1960]-1989 3 fsn kart 11 
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pracovnici u technické dokumentace, pohled na pracovnice při 
oslavě 70. výročí trvání podniku 1989) - pozitivy 

110 Fotografie výrobků - řada 80048 B - 80613 (nekompletní) - pozitivy [1950]-[1989] 158 fsn kart 11 

111 Fotografie výrobků - řada 81103 - 81197.1 (nekompletní) - pozitivy [1950]-[1989] 155 fsn kart 11 

112 Fotografie výrobků - řada 81206 - 81561 (nekompletní) - pozitivy [1950]-[1989] 146 fsn kart 12 

113 
Fotografie výrobků - řada 81611-P - 81902.1 (nekompletní) - 
pozitivy [1950]-[1989] 108 fsn kart 12 

114 Fotografie výrobků - řada 82101.0 - 84410 (nekompletní) - pozitivy [1950]-[1989] 104 fsn kart 12 

115 
Fotografie výrobků - řada 85101 - 88241 + 813257 (nekompletní) - 
pozitivy [1950]-[1989] 139 fsn kart 12 

116 

Fotografie výrobků - sekce 0: 
„1961/1962–kov–papír–Boskovice–Drupol–Zástroj; IB 106 –107 
–108 –109 –0312 –0313 –0314 –1709–1710“ - pozitivy 1961-1962 45 fsn kart 12 

117 

Fotografie výrobků - sekce 00:„1961/1963–kov–sklo–závěsy 1114 
až 1119–stropní 0203 až 0206–0311–0316 –0317 – 0319 
–0321–0404–0513 –1117–1211 –1212 –1325 –1628 –1629 –1711“ 
- pozitivy 1961-1963 68 fsn kart 12 

118 

Fotografie výrobků - sekce 000: bez popisu (uvnitř: 1620, 1621, 
1206, 1622, 1623, 1512, 1707, 0512, 1209-K, 1209-L, 1411, 1324, 
1208, 1210, 1619, 1616, C2, L3, L4, 1612-N2, 1611-P, 0305-P, 
0307-P, 0306-P, 0308-P, 0310-P, 1704-P, 1113, 1111, 1706 + 
fotografie bez čísel) - pozitivy [1961]-[1969] 98 fsn kart 12 

119 

Fotografie výrobků - sekce S1-S4: 
„S1–1963–kov–sklo–lustry–nástěnné–1326–1412 –1513 –1413 
–1514 –1561 –0322 –0323“; 
„S2–1964–kov–laminát–sklo–lustry–1329–1415 –0207 –1123 D“; 
sekce S3: „S3–1964–kov–sklo–stropní LB–1330–0518–1331 D, 
0405“; S4: „S4–1965–kov–sklo–1332–0324–1630–0325 –0326 
–1714/3 –1631 trafo“ - pozitivy 1963-1965 82 fsn kart 12 

120 

Fotografie výrobků - sekce S5-S8: 
„S5–1965–kov–sklo–1333–1632–1126–0208–popelníky“; 
„S6–1966–kov–sklo–0519–1715–0520“; 
„S7–1966–kov–sklo–závěsy 1127 až 1135“; 
„S8–1967–kov–0329–0330–1633–0521–0522–1716“- pozitivy 1965-1968 99 fsn kart 13 

121 
Fotografie výrobků - sekce S11-S13: 
„S11–1968–křišťál–cihly–1151–0214 až 0217“; S12: 

1968-1969 95 fsn kart 13 
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„S12–1969–křišťál–cihly–závěsy 1417–kov–sklo 
1634–1635–1636“; „S13–1969 –křišťál –cihly –nástěnné –kov 
1637–0523–kov–sklo 0218–MS 1152–1153“ - pozitivy 

122 

Fotografie výrobků - sekce S14-S15 a S17-S18: „S14–1969–kov 
0524–8.5101–8.7101–1154“; „S15–1970–kov 8.5102–8.3101“; 
„S15–1970–laminát–textil–závěsy–vaničky 8.3202“; 
„S17–1971–kov–sklo–lustry DZP“; „S18–1971–kov–stolní a 
ramena–kov–sklo–stropní“; „S18–1971–kov–stolní a ramena“; 
„S18–1971–DZP hrozny dvou a třípatrové“ - pozitivy 1969-1971 124 fsn kart 13 

123 

Fotografie výrobků - sekce S19-S23: „S 19–1972–ohýbačka“; 
„S20–1972–kov–sklo–lampičky závěs 6 x elipsy“; 
„S20–1972–kov–skládačky“; „S21–1973–kov rovné 
skládačky–dekor. lampičky koule ovál“; "S22 - 1974 - kov křišťál - 
lustry - stojan. Jugovinil"; "S21 - 1973 - kov křišťál - stolní Jugovinil 
- obměny 0206"; "S23 - 1974 - stolní Jugovinil - dřevo kov - kov 
křišťál stropní - jednozávěsy"; "S23 - 1974 - suvenýrové lampičky" - 
pozitivy 1972-1974 132 fsn kart 13 

124 

Fotografie výrobků - sekce S24-S31: "S24 - 1975 - kov 2 x clonky, 2 
x nástěnná křišťál"; "S24 - 1975 - kov 3 x stolní, 1 x stojanová, 
rameno"; "S26 - 1976 - řetízkové lustry, kovové stolní lampy"; 
sekce S27; sekce S28; sekce S29; sekce S30; sekce S31 - pozitivy 1975-[1979] 136 fsn kart 13 

125 Fotografie výrobků - sekce S43 neretušované - pozitivy [1985]-[1986] 7 fsn kart 13 

126 Fotografie výrobků - sekce S46 neretušované - pozitivy [1986]-[1987] 7 fsn kart 13 

127 Fotografie výrobků a akcí - pozitivy [1990]-[1999] 56 sfi, 12 lfi kart 13 

128 Fotografie výrobků nečíslované I. - pozitivy [1950]-[1989] 110 fsn kart 13 

129 Fotografie výrobků nečíslované II. - pozitivy [1950]-[1989] 120 fsn kart 13 

130 Fotografie výrobků nečíslované III. - pozitivy [1950]-[1989] 180 fsn kart 13 

131 Fotografie výrobků nečíslované IV. - pozitivy [1950]-[1989] 64 fsn kart 14 

132 Fotografie výrobků nečíslované V. - pozitivy [1950]-[1989] 87 fsn kart 14 

133 Fotografie výrobků- nečíslované VI. - pozitivy [1950]-[1989] 20 fsn kart 14 

134 Fotografie výrobků - americké retuše I. (malé formáty) - pozitivy [1950]-[1989] 9 fsn kart 14 

135 Fotografie výrobků - americké retuše II. (střední formáty) - pozitivy [1974]-[1978] 49 fsn kart 15 

136 Fotografie výrobků - americké retuše III. (velké formáty) - pozitivy [1950]-[1989] 32 fsn kart 14 
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137 Fotografie výrobků pro soutěž DDV 1984 - pozitivy 1984 5 fsn kart 15 

138 Fotografie výrobků pro soutěž DDV 1985 - pozitivy 1985 4 fsn kart 15 

139 Fotografie výrobků pro soutěž DDV 1986 - pozitivy 1986 3 fsn kart 15 

140 Fotografie výrobků pro soutěž DDV 1987 - pozitivy 1987 9 fsn kart 15 

141 Fotografie výrobků pro soutěž DDV 1988 - pozitivy 1988 6 fsn kart 15 

142 Fotografie sérií výrobků pro reklamní akce - pozitivy [1950]-[1989] 34 fsn kart 15 

143 Fotografie z prodejních akcí (veletrhy, výstavy apod.) - pozitivy 1967-[1992] 18 fsn kart 15 

          

  Propagační materiál       

144 české katalogy, ceníky, nabídkové listy apod. (48 druhů/69 kusů) 1975-1995 1 kar, 50 tip kart 16 

145 
Složka „časopis KOVO – příspěvky, DESIGN – příspěvky“ - aktový 
materiál 1985 kar kart 16 

          

  Propagační filmy       

146 

Film propagující výrobky NAPAKO se zaměřením především na 
elektrické spotřebiče sloučící k přípravě jídel a nápojů - negativ, 
sestřih mnoha částí, němý, celková délka cca 8min 37s [1950]-[1969] 1 kza kart 17 

147 

Film propagující výrobky NAPAKO se zaměřením především na 
elektrické spotřebiče sloučící k přípravě jídel a nápojů - pozitiv, 
sestřih mnoha částí, některé části s magnetickým záznamem 
zvuku, celková délka cca 14min 00s [1950]-[1969] 1 kza kart 17 

148 

Film propagující výrobky NAPAKO se zaměřením především na 
elektrické spotřebiče sloučící k přípravě jídel a nápojů - pozitiv, 
finální střih, magnetický záznam zvuku, celková délka cca 9min 40s [1950]-[1969] 1 kza kart 17 
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