
Zpráva o činnosti Archivu NTM za rok 2000 
 
2. Správa sbírek 
2.2. Akvizice, evidence, katalogizace 
 
Přírůstky a jejich zpracování 
Sbírka fotografií (pozitivy + negativy) 1020 ks 
Sbírka grafiky a obrazů     138 ks 
Sbírka firemních tisků    1814 ks 
Sbírka vzpomínek a rukopisů         4 ks 
Sbírka plánů a výkresů       85 ks 
Celkem za rok 2000    3061 ks 
 
Akvizice 
- J. Drvota, zápisy z jednání karosářského výboru AZNP, 70. – 80. léta, fotografie z pražské 
konstrukční kanceláře Tatra 
- Dr. Mojmír Stojan, Brno, 500 + 250 ks firemních tisků a fotografií automobilových firem z 90. let 
(Peugeot, Mercedes, Citroen, Audi, Bugatti, Ferrari, VW, Volvo, Saab, Seat a další) 
 
Ve sbírkotvorné komisi nakoupeno: 
- J. Ronek, Lokomotiva, olej na plátně 
- O. Brychta, firemní tisky různých oborů, cca 5 b. m., reklamní plakáty spotřebního zboží z 30. a 40. 
let 
- P. Minka, 6 grafických listů – Osobnosti rudolfínské Prahy + 1 list F. Křižík 
- Pozůstalost po doc. Janu Schlemmrovi (obor chemie, fotografie) 
- Soubor orig. pohlednic – plachtění na Rhönu, 1923 
- 19 leteckých publikací od badatelů a nakladatelství, s nimiž archiv spolupracuje 
- 30 výkresů letadel a motorů čsl. výroby, reklamní materiál, prospekty, 2 videokazety, plakáty 
- Z redakce čas. Svět motorů cca 6 b. m. orig. prospektů a firemních tisků výrobců automobilů (vše 
zdarma). 
 
2. 3. Inventarizace – revize sbírek a fondů 
Revize firemních tisků a fotografií v leteckém archivu  700 ks 
Revize katalogů a ceníků všeobecného charakteru   250 ks 
Revize kartotéky archiv. fondů, doplnění karet     70 ks 
Revize lokace fondů, osobní fond V. Lomič 
 
2. 6. Depozitáře – přesuny fondů 
Do VÚKV na Smíchově vráceno 25 b. m. výkresové dokumentace kolejových vozidel f. Ringhoffer 
(od r. 1974 uloženo v Invalidovně), převoz 23. 3. 2000. 
V rámci příprav na zavedení zabezp. zařízení přemístěno v Inv. cca 40 b. m. archiv. kartonů a 
plánového materiálu. 
 
4. Výstavní činnost 
4. 1. Muzejní výstavy 
Dne 4. září otevřena výstava Technika v životě Pražanů před 100 lety (vydán katalog), demontáž 27. 
listopadu. 
Dne 14. prosince otevřena výstava 120 let Českého klubu velocipedistů. 
 
4. 4. Zápůjčky na výstavy 
- Doba Járy Cimrmana – květen, červen 
- Parníkem po Vltavě – červenec-září, Národní muzeum 
- Tisíc let – zrcadlo věků, Národní muzeum 



- Expozice ve Veletržním paláci, NG Praha 
- Automobilní pošta v ČSR – Poštovní muzeum Praha 
- Praha zmizelá – pražská muzea, Valdštejnská jízdárna 
- 10 století architektury – výběr a scannování materiálu, bude v r. 2001. 
 
7. Další činnost 
Účast na konferenci k dějinám 19. století v Plzni, téma „Fenomén smrti v české kultuře 19. století“, 
příspěvek Technika a smrt (J. Hozák) 
Příspěvek na konferenci německých historiků techniky – Muzea jako místa pro setkání s originálem 
(pro nemoc J. Hozáka přednesla J. Pauly) 
 
1. 6. 2000 nastoupila do archivu NTM Dr. Milada Sekyrková, CSc. a zahájila práce na archivních 
fondech (revize, doplňování chybějících karet a pomůcek), přepracování fondu K. V. Zenger a V. 
Lomič, zahájeny práce na f. J. Koutek (687). Dále spolupracuje s Výzk. centrem pro dějiny věd při AV 
a UK, s Fakultou humanitních studií UK; 
Spolupracovala na odborné části oslav 150. výročí založení zemědělské školy v Děčíně-Libverdě 
(výstava, sborník, publikace); 
publikace v MF Dnes (články o technických památkách); 
Spolu s ing. Cenkrem účast na semináři I. sv. válka a věda (6. 12. 2000). 
 
Dne 20. 6. 2000 byla v NTM založena Společnost Fr. Křižíka pro poznání a popularizaci jeho díla (J. 
Hozák zvolen předsedou SFK) 
 
Zdeněk Vácha – praktikant z FF UK pracoval v archivu na pozůstalosti Jindřicha Brichty, fond 602, 
který uspořádal a vypracoval jeho inventář. 
 
Spolupráce s Ekocentrem Vlašim  - reprodukce obraz. materiálu ze zlatodolu Roudný. 
Spolupráce se Stát. oblast. archivem v Litoměřicích, pracoviště Most – obrazový materiál 
severočeských dolů. 
Z Archivní správy MV převzat a instalován program PEVA, příprava k převodu sbírkových karet do 
elektronické podoby, přípravy na generální revizi fondů a sbírek v r. 2001. 
Spolupráce s vydavatelstvím AUTO Atlas v Brně (dr. M. Stojan) 
Spolupráce s nakl. Fragment a Euromedia 
Pracovnice knihovny Pavlína Tejnecká pracuje na převodu knih z knihovny archivu do knihovny NTM 
Spolupráce na akci Oživlé století u příležitosti výstavy Technika v životě Pražanů … 
 
Sbírky leteckého archivu 
Za rok 2000 se zvýšil počet badatelů – 110 
získán nový materiál a publikace, dále výkresy, fotografie (p. Konvička) 
-spolupráce s letec. muzeem Kbely 
-spolupráce s historiky I. sv. války – p. arch. Vašíčkem, p. Kudličkou 
-spolupráce s brit. nakl. Albatros Production (Windsock) 
-spolupráce s VHÚ na Žižkově 
-zahájení prací na digitalizaci obrazových sbírek LA, pokročilo se i v dovybavení počítačem a 
scannerem 
-pokračuje spolupráce s nakl. REVI, HMP, Let. + Kosm. Japo, 4+, dále spolupráce s firmami Eduard, 
Mac, ExtraTech, MPM 
 
Badatelé v archivu NTM 
Do 19. prosince 2000 navštívilo archiv NTM 525 badatelů, z toho bylo 13 lidí ze zahraničí. 
 
Dne 20. prosince 2000       Dr. Jan Hozák 


