
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1997 

 
1. Vědecká a odborná práce 
1.1. Publikace „NTM – historie, současnost, sbírky“  vydána v české verzi, u německé a anglické verze 
proběhly korektury, nyní v tisku (Hozák) 
Biografický slovník MUT – odevzdána zadaná hesla (J. Hozák) 
 
2. Správa sbírek 
2.1. Počítačové zpracování - na PC převedena část sbírky firemní literatury – prospekty motorismu 
(osobní automobily, nákladní automobily), počet 57 arch. Kartonů (R. Hron) 
 
2.2. Akvizice, evidence a katalogizace 
Akvizice 
1. Ze zrušeného podniku TESLA Přemyšlení získána dokumentace k výrobě měřících přístrojů pro 
jaderný výzkum (výkresy, zprávy, prospekty) rozsah cca 12 arch. Kartonů 
2. Nákupní komisí zakoupeno pro archiv 
- sbírka dokumentů a publikací o průmyslu a technice v českých zemích v letech 1945-1955 (firemní 
tisky, katalogy, jubilejní tisky, foto, strojopisy, výstřižky) – rozsah cca 15 kartonů, M. Sígl) 
- firemní dokumentace obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby – firemní tisky, prospekty – L. 
Svoboda, rozsah cca 20 kart. 
- pozůstalost ing. Krause (polygrafie, knižní kultura, kartografie), knihy, sborníky, rukopisy, výpisky, 
bibliografie – rozsah 20 kart. 
- videosnímek J. Beneše, Vzpomínky na stavbu přehrady Klíčava 
- plakety a medaile VŠ dopravní v Žilině (prof. J. Hons) 
- zakoupení dokončeného filmu ke 150. výročí olomoucko pražské dráhy (V. Tichý) 
- sbírka dokumentů a publikací k historii železnic v ČR i zahraničí (p. Plocková) – cca 25 kartonů 
 
Evidence a katalogizace – přírůstky sbírek a jejich zpracování 
Sbírka fotografií  1350 ks (negativy, pozitivy) 
Sbírka obrazů, grafiky, tisků     42 ks  
Sbírka vzpomínek a rukopisů     11 ks 
Sbírka firemních tisků  1615 ks 
Sbírka plánů a výkresů      90 ks 
Celkem za rok 1997  3108 ks 
 
2.3. Inventarizace, revize fondů a sbírek 
Provedena revize části sbírek firemních tisků (depot Letná) v rozsahu 70 kartonů (R. Hron, J. Hozák) 
Provedena revize sbírek stěhovaných v rozsahu 2000 složek z leteckého archivu v Invalidovně do 
depotu na Letné (ing. Cenker) 
Uspořádány, zpracovány a inventárními soupisy opatřeny osobní fondy: 711 – prof. Votruba, č. 692 – 
J. Streit, č. 701 – A. Komárek, č. 709 – A. Kordovský, č. 695 – F. Psota, č. 667 – E. Martinec, č. 689 – F. 
J. Rott, č. 413 – ing. Ivo Kruliš (dr. Jan Šťovíček na dohodu o práci) 
 
2.6. Depozitáře – vybavení, přesuny fondů 
Přestěhován nábytek a archivní materiál z provizoria výstavního sálu ve 2. patře na Letné do nového 
depozitáře archivu za studovnou. 
Přestěhovány sbírky leteckého archivu v Invalidovně do budovy NTM na Letné (rozsah cca 2000 
svazků) 
 
3. Expoziční činnost – 0 
 
4. Výstavní činnost 



4.1. Zpracování námětů, libret a scénářů dočasných výstav 
-Spolupráce na scénáři a přípravě výstavy „12 let poté …“ – sekce SODP při NTM 
 
4.3. Putovní výstavy 
Leden-březen – výstava Rudolf Bruner-Dvořák v Okresním muzeu v Šumperku 
Květen-červenec – výstava R. Bruner-Dvořák v Kécskemétu (Maďar. republika) 
Červenec – zapůjčení a stavba výstavy „F. Křižík – vynálezce, podnikatel“ v Plánici 
Září – výstava R. Bruner-Dvořák připravena a odeslána do Riádu a dalších měst předního Východu 
Říjen – stavba výstava 12 let poté na Staroměstské radnici 
 
4.4. Účast na cizích výstavách 
- výstava Rudolf II. a Praha – zápůjčka plánu Rudolfovy štoly, propagace v tisku, rozhlase … 
 
7. Další činnost 
- přednáška o Rudolfově štole v NTM (15. 6. 1997) – J. Hozák 
- projev na oslavách 150. výročí narození Fr. Křižíka, při vzpomínkové slavnosti na vyšehradském 
Slavíně (J. Hozák) 
- účast na semináři německých historiků techniky v Cottbus ve dnech 28.-31. 5. 1997, přednesen 
příspěvek Vznik průmyslové krajiny v 19. století objektivem fotografů. (J. Hozák) 
- účast na symposiu německých historiků techniky ve Švýcarském Schaffhausenu – přednesen 
příspěvek Kláštery v českých zemích a jejich vztah k technice (J. Hozák) 
- účast na sněmu AMG v Jindřichově Hradci (J. Hozák) – listopad 
- spolupráce a redakční práce na 2. vydání Pamětí Fr. Křižíka, napsání předmluvy (editor ČEZ) – J. 
Hozák 
- spolupráce s Českým rozhlasem: duben – pořad o letišti v Ruzyni, červen – pořad o Rudolfu II. a 
vodní štole (J. Hozák) 
- spolupráce na propagaci zpřístupnění Rudolfovy štoly ve Stromovce s městským úřadem Praha 7 a 
s firmou Shilland (příprava skládačky, popularizace v tisku a sdělovacích prostředcích, instalace 
materiálů ve vitríně NTM a vystavení faksimile plánu v dvoraně NTM) 
- příprava dokumentace a podkladů pro cyklus filmů o českých podnikatelích pro ČT – režis. Růžička (4 
dny příprav, 2 dny natáčení) Marie Hudecká, Jan Hozák 
- příprava dokumentace a podkladů pro film Kola spojila svět (ČT) – Marie Hudecká 
- příprava dokumentace a podkladů pro film o významných osobnostech pohřbených na Olšanských 
hřbitovech (ČT) – Jan Hozák 
- spolupráce při natáčení filmu o Rudolfově štole pro ČVUT – Jan Hozák 
- spolupráce s Leteckým muzeem ve Kbelích – ing. Cenker – pomoc při vyhledávání dokumentace 
rekonstr. letadel 
- zajišťování služeb badatelům 
 
Ve studovně NTM – 2 dny v týdnu Marie Hudecká 
V leteckém archivu – ing. Cenker – Invalidovna a Letná (doprava) 
Přivážení archiválií ke studiu na Letnou z Čelákovic a Invalidovny (J. Hozák, R. Hron) 
 
Počet badatelů ve studovně na Letné a v leteckém archivu (k 12. 12. 1997) 
Studovna na Letné  389 osob 
Letecký archiv     58 osob 
Celkem   447 osob 
 
Mediatéku NTM navštívilo 52 osob (z toho 12 využilo Internet), ostatní CD ROM, videotéku a audio. 
Bližší zpráva v příloze. 
 
Fotografka L. Jelínková zhotovila za r. 1997 celkem 8500 pozitivů. 


