
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1995 

 
1. Vědecká a odborná činnost 
1.1. Studie o technice v českých zemích 1918-1945 – práce odevzdána do tisku 
- Publikace o NTM – dosud nedokončen text – termín prodloužen o 3 měsíce 
1.5. Uspořádán seminář fotografů a správců sbírek obrazových médií v muzeích a galeriích – NTM, 
listopad – pod patronací Asociace muzeí a galerií 
 
2. Správa sbírek 
2.2. Akvizice, evidence a katalogizace 
Přírůstky (zpracování) do jednotlivých sbírek 
Sbírka fotografií 1360 ks 
Sbírka obrazů a tisků     52 ks 
Sbírka firemních tisků 1490 ks 
Sbírka vzpomínek     28 ks 
Sbírka plánů      75 ks 
Celkem   3005 ks 
 
Akvizice 
Nákupní komisí zakoupena část pozůstalosti fotografické firmy Bruner-Dvořák, cca 350 skl. negativů a 
250 pozitivů. 
Zakoupena pozůstalost po Josefu Smíškovi – sbírka dokumentující historii železnic v rozsahu cca 130 
archivních kartonů dokumentačního materiálu. 
 
Inventarizace – v depozitáři Invalidovna provedeny inventury v těchto sbírkách: letecký archiv – 
sbírka plakátů a části výkresů, dále fondů: Zuman, Kruliš, Hrabák. 
 
2.6. Z plechové haly v Čelákovicích převezeny do depozitáře na Letnou cca 3 běžné metry firemních 
tisků 
 
4. Výstavní činnost 
4.1. Zpracovány scénáře výstav Galerie NTM a Fotograf R. Bruner-Dvořák 
4.2. Instalovány výstavy Galerie NTM (březen) a Momentní fotograf Rudolf Bruner-Dvořák „Krásné 
časy“ (září) v budově NTM. 
4.3. Instalována výstava Industriekultur in Böhmen v Oelsnitz (Německo) v dubnu-červnu 
Výstavky ve vitrínách ve vestibulu: Národopisná výstava 1895, Národní technické muzeum 
Spolupráce na 150 let železnic v Čechách a Josef Božek 
 
4.4. Účast na cizích výstavách 
- spolupráce s muzeem v Českém Krumlově na výstavě o koněspřežce České Budějovice-Linec 
v Bujanově 
Spolupráce na výstavě ke 150 letům železnic s muzeem v Pardubicích, v Olomouci a s muzeem hl. m. 
Prahy 
- spolupráce s muzeem v Jílovém u Prahy – dokumentace k dolování v regionu 
- spolupráce s muzeem v Pardubicích na výstavě o pivovarnictví 
- spolupráce s archivem Texlen Trutnov - zápůjčky fondů 
- spolupráce s Muzeem Zeppelinů ve Friedrichshafenu – příprava zápůjček 
 
6. Ediční činnost 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Grafoprint Neubert vydána monografie fotografa Rudolfa Brunera-
Dvořáka, průvodní tisk k výstavě.  
Ve spolupráci s firmou CD Foto Bler vydán CD ROM s fotografiemi Rudolfa Brunera-Dvořáka. 



 
7. Další činnost 
Videosnímek o Rudolfově štole dosud nedokončen – termín posunut na březen. 
Pokračovala práce na biografickém slovníku MUT - tvorba hesel 
Byly skončeny práce na Českém biografickém slovníku Akad. Věd – tvorba 
Spolupráce na publikacích ke 150. výročí železnice (Čes. Dráhy) hesláře a Osudový vlak 
Uskutečněny 2 exkurze do Rudolfovy štoly a předneseny přednášky pro studenty ČVUT a Klubu za 
starou Prahu. 
Přednesena přednáška s ukázkami materiálu o archivu NTM pro studenty Filozofické fakulty UK 
Publikován článek v čas. Ateliér o instalaci galerie NTM 
 
8. Neplánované úkoly 
Od Státního ústředního archivu převzaty zdarma za cenu odvozu 3 nákladní auta kovových polic a 
regálů, vše odvezeno do depozitářů na Letné a v Invalidovně. 
Do knihovny NTM převedeny z Invalidovny ročenky Compas z let 1889-1945 v rozsahu cca 9 běž. 
metrů, vše převezeno na Letnou. 
 
Zpráva o stavu mediatéky 
Do této doby je v mediatéce evidováno a zpracováno 170 videokazet, 2 CDROM, 3 diskety. 
W. Schorge připravuje ve spolupráci s ing. Jalovcovou databázi pro mediatéku, udělal cenový 
průzkum zařízení a vypracoval návrhy konfigurací přístrojů, včetně počítače. Dále spolupracoval s V. 
Hronem jednak na přepisu filmů na videokazety, jednak na natáčení kroniky NTM a jiných snímků. 
 
Počet badatelů v archivu NTM za rok 1995 
Studovna na Letné – 240, studovna v leteckém archivu Invalidovna – 120 
 
Fotolaboratoř NTM 
Linda Jelínková fotografovala na 180 objednávek k 15. 12. 1995. 
 
Dne 15. prosince 1995 
dr. Jan Hozák 


