
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1998 

 
1.1. Vědecká a odborná činnost 
1. Ukončeny redakční práce na biografickém slovníku MUT. 
2. Sborník k 90. výročí NTM vydán. 
 
2. Správa sbírek 
2.1. Počítačové zpracování – na PC převedeny údaje o firemní literatuře z oblasti motorismu 
-sestaven rozvrh a podmínky vybavení pro zahájení digitalizace sbírek archivu NTM 
 
2.2. Akvizice, evidence, katalogizace 
Akvizice – písemná pozůstalost montánního historika ing. J. Schenka (50 000 Kč, 117. nákupní komise 28. 
5. 1998); pozůstalost leteckého pozorovatele Jos. Zetka (LA A- foto album, výstřižky) 
 
Evidence a katalogizace – přírůstky a jejich zpracování 
Sbírka fotografií    1310 ks 
Sbírka obrazů, grafiky, tisků    27 ks 
Sbírka firemních tisků   1850 ks 
Sbírka vzpomínek      5 ks 
Sbírka plánů     900 ks 
Celkem za rok 1998   3282 ks 
 
2.6. Depozitáře 
Proveden úklid depozitáře v Invalidovně a v hlavní budově uvolněn nouzový východ z 2. suterénu 
(archivní materiál přemístěn do přidělené místnosti). 
 
4. Výstavní činnost 
4.1. Zpracovány scénáře nové expozice v rodném domku Fr. Křižíka v Plánici a výstavy k 90. výročí NTM 
v hlavní budově na Letné 
4.2. Expozice v Plánici otevřena 23. 5. 1998 
Výstava k 90. výročí NTM otevřena 1. 7. 1998 
4.3. Putovní výstava Krásné časy – R. Bruner-Dvořák zapůjčena Min. zahran. Cestovala po zemích 
Předního východu, po návratu od července do poloviny září instalována v muzeu v Prachaticích 
4.4. Spolupráce na cizích výstavách – zápůjčky 
Muzeum Beroun – výstava o regionálních železnicích (firemní tisky) 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – MLL Malkovský (fotografie) 
Národní muzeum v Praze – výstava Kašpar Šternberk 
 
6. Ediční činnost 
– spolupráce na sborníku k 90. výročí NTM 
- vydání rozprav Vojta Náprstek a muzejnictví 
 
7. Další činnost 
Spolupráce s jinými organizacemi – poskytnutí dokumentačních podkladů za úplatu, protislužbu nebo 
publikace: 
Pražské pivovary – plakáty, grafika, fotografie 
Západočeský areoklub Plzeň – fotografie 
České Panorama – grafika, firemní tisky, plakáty 



Firma LESTO Brno – fotografie 
Soft. T602 – fotografie 
Památkový ústav Ostrava – fotografie 
 
Výzkum 

Dokumentace elektrárny Spálov u Železného Brodu – archivní materiál o provozu a rekonstrukcích 
Okresní archiv v Kolíně a Anna Krátká, Kolín – dokumenty o činnosti fotografa Františka Krátkého 
(zpracování fotografických negativů a diapozitivů v archivu NTM) 
Spolupráce při organizaci semináře Ochrana fotografických sbírek v muzeích (Pořádala AMG a nadace Pro 
Helvetia) 
Ve vitrínách ve vestibulu NTM instalován materiál o E. Čihákovi a NTM 
Spolupráce na publikaci 95. el. Dráhy Tábor-Bechyně (obraz. Materiál) 
Spolupráce s Čes. Televizí, Čes. Rozhlasem a stanicí F1 
Pro časopis VT a My odevzdány 2 články – E. Čihák a hr. F. Zeppelin 
 
Přednášky pro studenty vysokých škol o NTM a archivu k dějinám techn.: 
- FF UK v Praze – 2 přednášky 
- Jihočeská univ. v Čes. Budějovicích 
- Vysoká škola pedagogická v Praze 
- Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 
Činnost leteckého archivu (ing. Petr Cenker) 
- větší využívání sbírky díky přestěhování materiálu na Letnou, v Invalidovně však stále v provizorních 
podmínkách studovány výkresy (cca 20 lidí ročně), dále zde zůstal fotografický materiál a firemní tisky 
(studium cca 30 lidí ročně), ostatní badatelé chodí již do studovny na Letnou a jsou zahrnuti v počtu 
badatelů archivu. 
- rozrostla se agenda spojená se spoluprací s časopisy a model. Firmami: čas. Letectví a kosmonautika, 
REVI, HMP, model f. Eduard, M.A.C. TAMELE, dále s továrnou Aero Vodochody (pomáhají nám 
s reprodukcemi výkresů) 
- stoupá i zájem o dokumentaci a informace ze zahraničí (korespondence, e-mail) 
- Ing. Cenker spolupracuje s knihovnou a pomáhá se získáváním letecké literatury, zejména za 
poskytované služby, nebo nákupem. 
 
Služby badatelům ve studovně: 

Archiv poskytl za rok 1998 služby (k 18 .12.) 481 badatelům, k čemuž je třeba přičíst cca 50 lidí 
v leteckém a železničním archivu v Invalidovně. 
 
Dne 18. 12. 1998  
Dr. Jan Hozák 
archiv NTM 
 
18 badatelů bylo ze zahraničí 
 


