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Výroční zpráva Archivu Národního technického muzea za rok 2017 
byla vyhotovena na základě odst. 1 a 2 § 62 zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu 
s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra 
(č.j. AS-366/1-2005) ze dne 24. února 2005 - metodika zpracování 
výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů. 
 
 
I. Personální obsazení archivu NTM k 31. 12. 2017 
vedoucí oddělení:  
PhDr. Zdeněk Vácha 
pracovníci: 
PhDr. Romana Kmochová 
Mgr. Kateřina Lounová (0,5 úvazku) 
Mgr. Zuzana Nedbalová (0,5 úvazku) 
Mgr. Jaromír Patočka, PhD. 
PhDr. Adriana Šmejkalová (0,8 úvazku) 
 
 
II. Celkové množství uložených archiválií 

V Archivu NTM je k 31. 12. 2017 evidováno celkem 595 archivních 
souborů v celkové metráži 1938,31 bm; nezpracovaná část 
(351 archivních souborů) tvoří 1688,04 bm (87,08%), zpracovaná 
(165 archivních souborů, dalších 104 soubory jsou částečně zpracovány) 



250,27 bm (12,91%), z toho inventarizovaná (48 archivních souborů) 
42,86 bm (2,21%, resp. 17,13% ze zpracované části). Všechny archivní 
soubory jsou evidovány v evidenčním statusu 1 jako „archivní soubory 
v přímé péči instituce, uložené v instituci“. 

Evidence v programu PEVA byla vykonávána průběžně, nově bylo 
zapsáno 11 archivních souborů, průběžně aktualizováno bylo 59 listů NAD. 
Dle metodického pokynu č. 3/2017 OAS MVČR proběhla úprava evidence 
původců archivních souborů u všech požadovaných listů NAD. 

Základní evidence archivních pomůcek obsahuje 274 archivních 
pomůcek. 

 
II. 1 Řešení výsledků Generální inventury NAD 
 V rámci řešení výsledků Generální inventury NAD, která v Archivu 
NTM probíhala v letech 2012-2014, bylo v roce 2017 pokračováno ve dvou 
aktivitách. 
II. 1. a) rušení některých archivních souborů převodem do jiného 
archivního souboru z důvodu přehodnocení významu archiválií 
 Do Sbírky plaket, medailí, mincí a drobné plastiky (NAD 810) byl 
převeden soubor Hellada Praha (NAD 472); do Sbírky plakátů (NAD 808) 
byl převeden soubor Sbírka plakátů LA (NAD 750). 
II. 1. b) Delimitace archivních souborů do jiných institucí 

Podpisem smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu č. 245/2017 (vnější změna č. 9/2017) mezi NTM a SOA Litoměřice 
byla dokončena delimitace fondu 241 Dreher Anton jun., Eugen, Theodor. 

Delimitace dalších archivních souborů budou realizovány 
v následujících letech. 

 
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 

III. 1. a) Výběr archiválií ve skartačním řízení 
V roce 2017 byl dokončen výběr archiválií ve skartačním řízení 

u agendy „účtárna“ a „personální referát“. Z dokumentů o rozsahu 5,0 bm 
byly vybrány a následně zaevidovány jako archiválie dokumenty 
zmíněných agend z let 1931-2007 o rozsahu 1,9 bm (protokol 
o skartačním řízení č. 1 z 19. 4. 2017, vnější změna č. 5/2017). Rovněž 
byl dokončen výběr archiválií ve skartačním řízení u agendy „správa 
budov“. Z dokumentů o rozsahu 20,0 bm byly vybrány a následně 
zaevidovány jako archiválie dokumenty z let 1972-2007 o rozsahu 0,8 bm 
(protokol o skartačním řízení č. 2 z 26. 4. 2017, vnější změna č. 6/2017). 

 



III. 1. b) Výběr archiválií mimo skartační řízení: 
vnější změna č. 1/2017: 823 Zbrojovka Ing. F. Janeček (Jawa) – koupě 

(Zdeněk Tichý); 
vnější změna č. 2/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – dar (Václav 

Šanda); 
vnější změna č. 3/2017: 893 Raudenský Miroslav – Dorazil Ivo – Sbírka 

leteckých fotografií – dar (Miroslav Raudenský, Ivo Dorazil); 
vnější změna č. 4/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – dar 

(Mediatel, s. r. o.); 
vnější změna č.7/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – dar (Mojmír 

Stojan); 
vnější změna č. 8/2017: 894 Tesla, a. s., Praha-Hloubětín – dar (Tesla 

a. s.); 
vnější změna č. 10/2017: 896 Homola Petr – dar (Michal Eger); 
vnější změna č. 11/2017: 800 Sbírka fotografií – dar (Jiří Dospěl); 
vnější změna č. 12/2017: 801 Sbírka školních přednášek a skript – dar 

(Jan Mizerovský); 
vnější změna č. 13/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – koupě 

(František Andrle); 
vnější změna č. 14/2017: 738 Výzkumný ústav matematických strojů – 

koupě (Hana Mahlerová); 
vnější změna č. 15/2017: 897 Kalla Josef, brig. gen. – koupě (Václav 

Kerpl); 
vnější změna č.16/2017: 853 Sbírka železničních výkresů – koupě 

(František Bejenaru); 
vnější změna č.17/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – koupě 

(František Andrle); 
vnější změna č. 18/2017: 789 Sbírka ikonografických pramenů k dějinám 

techniky a průmyslu – koupě (František Andrle); 
vnější změna č. 19/2017: 896 Homola Petr – koupě (Mojmír Stojan); 
vnější změna č. 20/2017: 809 Sbírka oborové dokumentace – koupě 

(Mojmír Stojan); 
Následující akvizice byly rozjednány v roce 2017, ve stejném roce bylo 

s materiálem již pracováno, smlouvy se podařilo uzavřít až na 
přelomu let 2017 a 2018 s číslem jednacím z roku 2018. Proto byl 
jejich zápis do evidence NAD možný až v roce 2018. 

vnější změna č. 1/2018: 895 ETA, a. s. Hlinsko – dar (ETA, a. s. Hlinsko); 
vnější změna č. 2/2018: 898 Závody přesného strojírenství, s. p., Zlín – 

dar (TAJMAC-ZPS, Zlín).  
 
 



III. 1. c) Mimo výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo ně byly do 
evidence NAD zaevidovány tyto fondy a sbírky: 

883 Fous Jaroslav (vymanipulován z 809 Sbírka oborové dokumentace); 
884 Charvát Augustin, plk. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace); 
885 Balke Vl. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové dokumentace); 
886 Růžička Oldřich, Ing. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace); 
887 Wenzel Zdeněk (vymanipulován z 809 Sbírka oborové dokumentace); 
888 Jira Josef, por. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové dokumentace); 
889 Taiber František, čet. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace); 
890 Hanzelín František (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace); 
891 Bejra Vladimír, pplk. (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace); 
892 Česká aeronautická společnost (vymanipulován z 809 Sbírka oborové 

dokumentace).  
 
III. 2. Zpracování a inventarizace archiválií 

V průběhu roku 2017 byla prováděna především průběžná 
inventarizační práce v rámci rozsáhlejších archivních souborů: 
574 Národní technické muzeum (Vácha, 15,08 bm, zpracováváno 

průběžně); 
621 Koblic Přemysl (Kmochová-Vrbová, cca 350 ks fotografií - 

negativů/0,09 bm, inventarizováno průběžně, zejména tematické 
části hřbitovy, Praha-Libeň, sport a Sokolské slety a průvody); 

738 Výzkumný ústav matematických strojů (Vácha, 0,7 bm, příprava 
manipulačního seznamu k nově získané části archivního souboru); 

748 Sbírka technické dokumentace (Sbírka LA) (Patočka, cca 1073 ks 
výkresů, 1,0 bm, zpracováváno průběžně); 

789 Sbírka ikonografických pramenů k dějinám techniky a průmyslu 
(Nedbalová, 65 ks grafických archiválií, inventarizováno průběžně), 
dohledávány jednotliviny nenalezené při GI; 

800 Sbírka fotografií (Nedbalová/Lounová, 19 ks negativů a 177 ks 
pozitivů, inventarizováno průběžně), dohledávány jednotliviny 
nenalezené při GI; 

809 Sbírka oborové dokumentace (Vácha, 10,88 bm, zpracováváno 
průběžně, dokončen dílčí MS 2. typu; příprava archiválií v sekci auto-
moto-velo na zpracování do MS 2. typu, 43,0 bm hrubý soupis); 



810 Sbírka plaket, medailí, mincí a drobné plastiky (Vácha, 31 inv. č., 
průběžná inventarizace); 

898 Závody přesného strojírenství Zlín (Lounová, Patočka, Vácha, 4,7 bm, 
zpracováváno průběžně); 
895 Eta Hlinsko (Vácha, 0,2 bm, zpracováváno průběžně). 

 
Kvůli dohledání dílčí části archiválií k fondu ČZ-Cagiva, a. s. 

Strakonice (NAD 824) byl aktualizován manipulační seznam 2. typu 
k tomuto archivnímu souboru (č. 330 nahrazena č. 332, Vácha).  

K souboru Raudenský Miroslav – Dorazil Ivo – Sbírka leteckých 
fotografií (NAD 893) byl dokončen manipulační seznam 2. typu – pomůcka 
č. 331 (Vácha). 

V rámci Sbírky oborové dokumentace (NAD 809) byl vytvořen 
aktualizovaný manipulační soupis 2. typu zahrnující nově sekci 
česk(oslovensk)ých telefonních seznamů (v návaznosti na vnější změnu 
č. 4/2017 – dar Mediatel s. r. o.) a světové výstavy – pomůcka č. 333 
(Vácha).  

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce archivního souboru 
Českomoravská-Kolben-Daněk, a. s., Praha (NAD 540), což umožnilo 
obnovit doplněnou pomůcku č. 224 a opětovně vykázat archivní soubor 
jako částečně přístupný (Patočka, Vácha). 

V rámci inventarizace a revize Sbírky ikonografických pramenů 
k dějinám techniky a průmyslu se pokračovalo v revizi maloformátových 
archiválií (NAD 789/I), která byla k závěru roku téměř dokončena. Ke 
všem revidovaným inventarizovaným archiváliím byly vyhotoveny studijní 
náhledy. Archiválie, které s ohledem na svou povahu patřily do jiných 
archivních souborů, byly protokolárně převáděny. Jednalo se o převody 
především do Sbírky fotografií (NAD 800) a Sbírky výstřižků, opisů 
a překladů (NAD 854). Nedokončen zůstal převod vybraných archiválií 
(zarámovaných maleb) do sbírkové evidence v rámci NTM. V souvislosti 
s revidováním sbírky bylo taktéž započato přebalování maloformátové 
grafiky do nekyselého obalového materiálu (Nedbalová). 

V rámci inventarizace a revize Sbírky fotografií (NAD 800) byla do 
Janusu převáděna kartotéka ke zbylé části sbírky - řada „P“ pro pozitivy. 
Započato bylo s přepisem kartotéky pro řadu „diapozitivy“. V současnosti 
jsou do elektronické podoby převedeny všechny kartotéční lístky 
k negativům a více jak dvě třetiny k pozitivům. Dokončena byla fyzická 
revize u formátu „Eliška“ a z cca 95% také u formátu „4“ (Lounová, 
Nedbalová). 

V průběhu roku probíhala revize negativů pocházejících 
z fotografického ateliéru Bruner – Dvořák (průřez formáty „0“, „1“ a „2“). 



Ve spolupráci s digitalizačním oddělením byla většina těchto negativů (cca 
90% dosud nalezených) digitalizována (Nedbalová). 

 
III. 2. 1. ELZA 

Na základě požadavku OAS MVČR (čj. MV-10958-1/AS-2017 ze dne 
23. 1. 2017) byl vypracován Harmonogram implementace software pro 
tvorbu archivních pomůcek dle nových Základních pravidel. Harmonogram 
byl vypracován na základě certifikované Metodiky implementace 
pořádacího software ELZA v paměťových institucích. Fáze A (příprava 
implementace) proběhla v roce 2017 z části, fáze B (provedení 
implementace) rovněž. Vzhledem k tomu, že ELZA byla v roce 2017 
prozatím testována pouze vedoucím Archivu NTM (v rámci jeho činnosti 
v širší komisi projektu TAČR TB0200MV026 Vývoj software pro popis 
archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou 
PCP (ELZA), je fáze C (provoz a další rozvoj) předpokládána až na rok 
2018, resp. 2019. Důraz byl v roce 2017 kladen na přípravu fáze D 
(migrace dat), kde se jedná o konverzi cca 260 pomůcek vyhotovených 
v jiném (pořádacím) software. Elza byla v Archivu NTM instalována 
postupně od verze 0.12.10 do verze 0.14.0, a to jak pro databázi 
testovací, tak ostrou. 

Od listopadu 2017 probíhá v Archivu NTM jeden z dílčích minitendrů 
projektu TAČR TB0200MV026, v rámci kterého mají být otestovány: 
možnosti importu dat ze software Janus a MS Excel, možnosti importu 
rejstříkových hesel z externích zdrojů, možnosti zobrazení informací 
o nedohledání archiválií s promítnutím do výkaznictví v rámci software, 
možnosti speciálních nastavení pro potřeby Archivu NTM. 

V rámci přípravy a testování fáze D byl vytvořen soupis archivních 
pomůcek a připraveno jejich zařazení dle potencionálních problémů do 
čtyř pro Archiv NTM charakteristických skupin (AP bez rejstříků, AP bez 
rejstříků s nedohledanými archiváliemi, AP s rejstříky, AP s rejstříky 
a nedohledanými archiváliemi). Všechny pomůcky první kategorie (100 
ks) byly v roce 2017 validovány pro import do software ELZA pomocí on-
line nástroje na webových stránkách vývojářské firmy Lightcomp 
(https://lightcomp.cz/prevod-do-elza/convert/janus/). Vedle toho byly 
připravovány ze všech pomůcek pomocné informační zdroje, které mají 
být v rámci software ELZA připojeny k jednotlivým archivním pomůckám 
(titulní strany, tiráž, soupis nedohledaných archiválií, úvod, soupis EJ). 

 
III. 3. Využívání archiválií, badatelské služby 

Prosincem 2017 končí badatelna třetí rok svého fungování po 
znovuotevření v lednu 2015. I nadále zajišťovala badatelské služby pro 



dvě oddělení: Archiv NTM a Archiv architektury při Muzeu architektury 
a stavitelství (MAS). Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2017, byla 
archivní badatelna otevřena pro veřejnost dva dny v týdnu (úterý 
a středa, 9:00 – 17:00). 

V rámci Archivu NTM bylo v roce 2017 zaznamenáno celkem 
318 návštěv (z toho 30 návštěv pracovníků NTM) 134 badatelů (z toho 
11 pracovníků NTM). Ke studiu bylo předloženo 2139 manipulačních 
jednotek či souborů ze 108 archivních souborů (z toho 491 položek pouze 
v digitální podobě). Na přípravě materiálu badatelům a badatelkám se 
podílely všechny pracovnice a všichni pracovníci archivu. Celkem bylo 
zodpovězeno 217 dotazů týkajících se archivních fondů a sbírek, z nichž 
212 bylo od badatelů mimo instituci a 5 od pracovníků NTM.  

V rámci MAS bylo zaznamenáno celkem 180 návštěv 128 badatelů. 
Ke studiu bylo předloženo 1320 manipulačních jednotek, resp. 25622 
jednotlivin (výkresů, fotografií) ze 156 archivních souborů (z toho 77 
pouze v digitální podobě). Na přípravě materiálu badatelům a badatelkám 
se podíleli oba pracovníci archivního pracoviště MAS. Celkem bylo 
zodpovězeno 189 dotazů týkajících se archivních fondů a sbírek, z nichž 
188 bylo od badatelů mimo instituci a 1 od pracovníka NTM. 

Byly podniknuty přípravné kroky k úpravě stávajícího systému pro 
evidenci badatelů a objednávání archiválií v souvislosti s plánovaným 
pořízením software umožňujícím NTM provoz plně elektronické spisové 
služby. Systém by měl umožnit maximálním možným způsobem využívat 
výhod elektronické spisové služby, zejména efektivního sdílení informací 
mezi jednotlivými pracovišti NTM, které zajišťují poskytování služeb 
badatelům (archivy, digitalizační oddělení, ekonomické oddělení, 
knihovna). 
 
 
IV. Stav archiválií 

Z celkového počtu 595 archivních souborů, které Archiv NTM vede 
v základní evidenci NAD, je 255 (42,86%) archivních souborů 
nepoškozeno a᠐340 (57,14%) archivních souborů poškozeno (především: 
voda, tj. povodeň 2002 (205/35,83%), trhliny a přelomení (110/19,23%, 
křehkost a lámavost (102/17,83%) či prach (85/14,86%)). 

V roce 2017 byla zajištěna desinfekce cca 1,5 bm archiválií 
v kartonech.  

V průběhu roku 2017 byly do nových archivních obalů přebaleny 
archiválie v kartonech i balících v souhrnné metráži cca 23,7 bm.  

Během roku 2017 bylo digitalizováno 5968 jednotlivin 
z 28 archivních souborů. Všechny digitální kopie mají statut kopií 



studijních. V rámci digitalizace bylo započato s průběžnou digitalizací 
materiálů ze Sbírky fotografií. Prioritu zde dostaly negativy zhotovené 
fotografickým atelierem Bruner–Dvořák (digitalizováno cca 2500 ks 
inventarizovaných i neinventarizovaných negativů). 

Potřebná metadata pro digitalizované archiválie připravovali 
příslušní správci archivních souborů, administrativní úkony spojené 
s uhrazením poplatků za digitalizované archiválie a jejich následné předání 
badatelům zajišťovala pracovnice badatelny PhDr. Adriana Šmejkalová. 
Případné publikování příslušných digitálních kopií archiválií bylo ošetřeno 
smluvně. V roce 2017 bylo realizováno celkem 17 smluv o užití reprodukcí 
archiválií, jejichž vyhotovení zajišťoval vedoucí archivu PhDr. Zdeněk 
Vácha, který zároveň připravoval také smlouvy o užití reprodukcí 
sbírkových předmětů NTM vyjma Muzea architektury a stavitelství a smluv 
s mediálními partnery NTM. 

 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií 

V průběhu roku 2017 byla ve spolupráci s restaurátorským 
pracovištěm prováděna kontinuální očista negativů evidovaných ve Sbírce 
fotografií (NAD 800). Očištění a přebalení do nekyselého obalového 
materiálu pokračovalo u negativů „2“, do konce roku bylo očištěno 
a přebaleno 3441 kusů. Práce byly na delší dobu přerušeny v souvislosti 
s pracovním vytížením restaurátorského pracoviště na jiných zakázkách 
a znovu byly obnoveny až koncem roku. 

V souvislosti se zápůjčkou archiválií na výstavu „Za bílým zlatem 
aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků“, která se koná 
od 19. 12. 2017 do 2. 4. 2018 v Muzeu Českého krasu v Berouně, bylo 
restaurátorským oddělením odborně opraveno 13 vzorkovnic z let 1850-
1930, které jsou součástí Sbírky vzorkovnic (NAD 246).  

V ostatních případech byly konzervátorské a restaurátorské zásahy 
prováděny pouze u jednotlivin. 
 
 
VI. Odborné aktivity Archivu NTM 

VI. 1. Prezentační činnost 
VI. 1. a) Podíl Archivu NTM na výstavách a expozicích NTM: 
Kmochová Romana – Nedbalová Zuzana - vyhledávání a příprava 

materiálů v souvislosti s otevřením železničního depozitáře 
v Chomutově pro veřejnost, zejména pro výrobu propagačních 
materiálů; 



Nedbalová Zuzana, Lounová Kateřina – podíl na přípravě obrazových 
podkladů pro výstavu Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé a jejich 
továrna (29. 11. 2017 - 11. 3. 2018); 

Nedbalová Zuzana – podíl na přípravě obrazových podkladů pro výstavu 
Patrika Slámy Pražské majáky (10. 10. 2017 – 18. 2. 1018) 
 
Archiv NTM se prezentoval na vlastních webových stránkách  

http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm.  
 
VI. 2. Účast na výzkumných a přednáškových akcích  
VI. 2. a) Přednášky:  
KMOCHOVÁ, Romana – VRBOVÁ, Pavla. Využívání map a mapových děl při 

identifikaci fotografií (zmizelých) pražských periferií. [Přednáška]. 
Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 
13. Historickogeografická konference na téma „Periferie: Krajina 
(bez)naděje?“, 25. 1. 2017. 

KMOCHOVÁ, Romana – KAŠŤÁKOVÁ, Tereza. Výkresová dokumentace 
vozidel firmy Ringhoffer v Archivu Národního technického muzea. 
[Přednáška]. Štiřín: zámek Štiřín, konference „Ringhoffer 200. Rodina 
– podnikání – politika“, 25. 5. 2017. 

VÁCHA, Zdeněk. Průběžné zkušenosti z ověřování – Archiv NTM. 
[Přednáška]. Praha: Národní archiv, konference „ELZA 2017 – První 
kroky po nové cestě pořádání“, 4. 10. 2017. 

 
VI. 2. b) Granty a výzkumné projekty: 
Nedbalová Zuzana – Lounová Kateřina: spoluúčast na výzkumném 

projektu NAKI MK ČR DF13P01OVV007: Historický fotografický 
materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, 
aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových 
institucí.  

Pracovníci Archivu NTM rovněž spolupracovali na přípravě 2 grantových 
žádostí: 

Kmochová Romana – Lounová Kateřina – Vácha Zdeněk: program NAKI 
MK ČR, projekt Technická inteligence v českých zemích 1918-1969, 
hlavní uchazeč ČVUT (konsorciální projekt spolu s MÚA AV ČR). 
Projekt podporu programu NAKI nezískal. 

Patočka Jaromír – Vácha Zdeněk: program NAKI MK ČR projekt České 
století motorismu, hlavní uchazeč UK Praha (konsorciální projekt 
spolu s NTM Praha a TM Brno). Projekt bude od roku 2018 realizován 
pod kódem DG18P02OVV051.  

 
VI. 3. Bibliografie pracovníků 
KMOCHOVÁ, Romana, VRBOVÁ, Pavla, Časopis Letem světem a amatérská 

fotografie. Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické 
fotografie, 2017, roč. 16, ISSN 1213–399X, s. 30–51. 



VÁCHA, Zdeněk, Depozitární hala NTM pro archiválie, knihy a papírové 
sbírkové předměty. Archivní časopis, roč. 67, 2017, č. 3, ISSN 0004-
0398, s. 290-313. 

 
VI. 4. Práce v interních orgánech NTM  
Vácha Zdeněk – Redakční rada NTM, Rada pro sbírkotvornou činnost NTM 

 
VI. 5. Pedagogická činnost pracovníků, exkurze 

V roce 2017 nebyla konána žádná praxe studentů z vysokých škol.  
V rámci  exkurzí bylo archivní pracoviště navštíveno dvakrát. Dne 

11. 5. 2017 navštívili Archiv NTM účastníci mezinárodní konference 
Shaping Identities/Challenging Borders: Photographic histories in Central 
and Eastern Europe, pořádané Ústavem dějin umění AV ČR (zaměřeno na 
sbírku fotografií). Při druhé exkurzi, konané 6. 6. 2017, zamířili kolegové 
z Archivu Univerzity Karlovy do moderního archivního depozitáře 
v Čelákovicích. 

 
VI. 6. Členství ve vědeckých a kulturních institucích, organizacích 
apod.  
Vácha Zdeněk: člen skupiny specializovaných archivů v České archivní 

společnosti 
Vácha Zdeněk: člen širší komise projektu TAČR TB0200MV026 Vývoj 

software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro 
zpracování archiválií metodou PCP (ELZA) 

Vácha Zdeněk: člen pracovní skupiny OAS MV k zpřístupňování archiválií, 
ceníku a ePodání 

 
VII. Ostatní činnost pracovníků archivu 

V roce 2017 provedla pracovnice Archivu NTM PhDr. Romana 
Kmochová dvě rozsáhlé rešerše v nezpracovaných fondech. Předně 
vyhledávala výkresovou a obrazovou dokumentaci k osobním 
čtyřnápravovým pancéřovým vozům BCa 2-8009, Ca 4-5089 a Da 6-5010, 
které jsou v majetku NTM, a to za účelem jejich odborného restaurování, 
které bude realizováno v roce 2018. Příslušná dokumentace byla 
s ohledem na výrobce (firma Ringhoffer) hledána zejména v rozsáhlém 
nezapracovaném archivním souboru Vagónka Tatra, Praha Smíchov (NAD 
844). Druhá rozsáhlá rešerše byla provedena v souvislosti s plánovanou 
opravou lokomotivy řady 365.020 a lokomotivy řady 411.019 (Conrad 
Vorlauf), které jsou taktéž majetkem NTM. Po konzultaci s ing. Janem 
Palasem, ředitelem Průmyslového muzea NTM, který byl pověřen 
přípravou restaurátorského záměru u dvou níže uvedených lokomotiv, 
zajistila pracovnice archivu PhDr. Romana Kmochová opravu vybraných 



výkresů, poškozených během povodní v roce 2002, a jejich následnou 
digitalizaci na příslušných specializovaných pracovištích NTM. Celkem bylo 
za účelem restaurování výše uvedených vozů z vyhledaného materiálu 
vybráno téměř 300 výkresů. Restaurování všech vozů by mělo být 
realizováno v roce 2018. 

V souvislosti s plánovaným zavedením elektronické spisové služby 
v NTM byla připravena zadávací dokumentace pro vypsání výběrového 
řízení na dodání a údržbu software pro elektronickou spisovou službu. 
Výběrové řízení bylo vypsáno na konci roku 2017. Členy pracovní skupiny, 
která byla pověřena přípravou podkladů nezbytných pro úspěšné zavedení 
elektronické spisové služby, jsou kromě vedoucího oddělení informačních 
služeb Mgr. Waltra Schorgeho a náměstkyně GŘ pro ekonomiku Ing. Ivy 
Cacarové, také dva pracovníci archivu, vedoucí archivu PhDr. Zdeněk 
Vácha a PhDr. Romana Kmochová. 

V roce 2017 bylo dokončeno předání bývalé archivní knihovny 
Knihovně NTM. Vybrané knihy určené k zařazení do knihovního fondu 
Knihovny NTM byly v depozitárním areálu v Čelákovicích připraveny na 
desinfekci a následné mechanické očištění. Ve spolupráci s pracovníky 
Knihovny NTM bylo prováděno základní roztřídění knih tak, aby svazky, 
o něž nemá knihovna s ohledem na duplicitnost či tematické zaměření 
zájem, mohly být v budoucnu nabídnuty jiné instituci. Desinfekce 
vybraných knih proběhla na přelomu let 2017 a 2018. Knihy, o které 
Knihovna NTM zájem neprojevila, budou v roce 2018 nabídnuty standardní 
cestou jiným organizacím. 

 
 
 

PhDr. Zdeněk Vácha, vedoucí Archivu Národního technického muzea 
dne 22. 2. 2018 


