
Zpráva o činnosti archivu NTM za období leden - březen 1991 (I. čtvrtletí) 

 
I. Zpracování sbírek – zpracované přírůstky 
- sbírka fotografií  265 kusů (pozitivy i negativy P. Kricner) 
- sbírka grafiky a tisků    28 kusů (P. Kricner) 
- sbírka firemní literatury 103 kusů (J. Hozák) 
Celkem zpracováno  396 kusů 
 
Revize sbírek 
Revidována část obrazové sbírky (75 kusů) v souvislosti s převezením olejů a grafiky z Invalidovny na 
Letnou a se zapůjčením obrazů do jednotlivých oddělení. Dále revidována sbírka výkresů kolejových 
vozidel f. Ringhoffer v zámku v Cerhonicích ve spolupráci s archivem VÚKV v Praze, jimž tento 
materiál dosud kmenově patří. (Hudecká, Kricner, Hozák) 
 
II. Vědeckovýzkumné úkoly, popularizace 
Dr. K. Černý – popis a excerpce 8 fondů do Průvodce archivem NTM 
 
Dr. J. Šťovíček – pokračuje ve výzkumu materiálů k Jubilejní výstavě 1891.  
Publikoval:  
- Vlastivědný sborník Unhošťsko. Bibliografie Vlastivědného sborníku Unhošťsko, in: Listy 
z Unhošťska, č. 4, 1991, str. 7-9; plus příl. Str. 3-6.  
- Max Dvořák a roudnické památky. Vlastivědný sborník Podřipsko 1990. Roudnice n. Labem, 1990, 
vyd. 1991, s. 35-9. 
Přednášky: 
- Lužičtí Srbové a Jubilejní výstava v Praze r. 1891 v Národním muzeu, Spol. Nár. muzea ne 26. 3. 1991 
 
Dr. J. Hozák  
– práce na scénáři k výstavě v NTM: Fotografovali Jubilejní 1891 (s P. Scheuflerem) 
- práce na studii Technika na ZJV 1891 (dílčí články odevzdány do čas. Vesmír a Blok)  (dokončení 
v květnu) 
- spolupráce na filmu Jubilejní – Na zdar! 
 
III. výstavní činnost 
- Spolupráce na retrospektivní části Všeobecné výstavy v Praze r. 1991, dokumentace (Hozák, Kricner, 
Šťovíček, Hudecká) 
- Spolupráce na výstavě Umění a architektura na ZJV (1891), pořadatel NG, instalace v Plzni, od 
května v Praze (Hozák) 
- Postavení a zahájení výstavy Průmyslová architektura v Olomouci 18. – 20. března (Hozák, Kricner, 
Plachta) 
- Spolupráce na výstavě o tiskárně firmy Šnajder v Kladně v okr. Muzeu (dr. Šťovíček) 
 
Další akce: 
- spolupráce s Deutsches Museum, Mnichov, na kompletaci výkresů letadla Messerschmitt Me-262 
(dr. H, K. Studtrucker) – J. Hozák, P. Kricner 
- spolupráce a příprava arch. Materiálů pracovníkům Industriekultur Zentrum v Norimberku (dr. 
Schwarz, dr. Sonnenberger) – J. Hozák 
- organizace fotografování sbírkových předmětů po jednotlivých odděleních s cílem pořídit kompletní 
fotografickou dokumentaci všech evidovaných sbírkových předmětů (Hozák, Neužil) 
 
Videostudio – V. Hron 
- dokumentace vernisáží výstav v NTM 
- natáčení v provozech železáren v Králově Dvoře 



 
Fotolaboratoř – V. Kodetová 
- za I. čtvrtletí celkem 76 objednávek 
 
Celkový počet badatelů v archivu NTM za I. čtvrtletí: 93 osob (včetně železničního a leteckého archivu 
Invalidovna) 
 
Dr. Černý a dr. Šťovíček pracují v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost. 
 
Dne 18. 4. 1991 Jan Hozák 
 
 
Zpráva o činnosti archivu NTM za období duben - červen 1991 (II. čtvrtletí) 

I. Zpracování sbírek – zpracované přírůstky 
- sbírka fotografií  305 kusů 
- sbírka grafiky a tisků      6 kusů 
- sbírka firemní literatury  45 kusů 
Celkem zpracováno  356 kusů 
 
Revize sbírek 
V souvislosti s odchodem P. Kricnera z NTM a předáváním sbírek leteckého a železničního archivu P. 
Šipkovi revidovaný tyto části (jen zpracované). 
 
II. Vědeckovýzkumné úkoly, popularizace 
Dr. Jan Šťovíček 
Přednášky: 
1. Jubilejní výstava 1891 a Liberec (Liberec 15. 5. 1991) 
2. Lidová architektura v dokumentaci Karla Rozuma (na semináři v Kačině, 23. 5. 1991) 
3. Národopisný výzkum Boleslavska a Českého ráje koncem 19. století a počátkem 20. století (okr. 
muzeum Mladá Boleslav, 24. 5. 1991) 
Konzultace: 
1. Okresní muzeum Plzeň-jih v Blovicích – konzultace a odborná pomoc, archivní materiál, bibliografie 
pro výstavu o historii sklárny v Nových Mitrovicích. 
2. Okresní vlastivědné muzeum v Ústí nad Labem – konzultace k průmyslové výrobě, historii podniků 
a železniční dopravy v Ústí nad Labem (materiálový příspěvek do zpravodaje muzea) 
3. Severočeské muzeum Liberec – konzultace k průmyslové architektuře a průmyslové výrobě na 
Liberecku pro společnou výstavu NTM a Severočeského muzea v Liberci. 
 
Dr. Jan Hozák 
1. 4. duben – 12. duben – instalace výstavy Čsl. Letectví ve Speyeru (SRN) 
2. spolupráce na přípravě výstavy muzea v Pardubicích o sportovním a motoristickém životě ve městě 
3. rozhovory pro vysílání Českého rozhlasu o J. Kašparovi a Všeobecné jubilejní výstavě v Praze 1891 
4. 6. – 8. května – stavba výstavy Průmyslová architektura v Liberci, 13. května její otevření 
5. 2. polovina května práce na instalaci výstavy Fotografovali Jubilejní 1891 v NTM (otevření 3. 6. 
1991) 
6. 9. – 15. června – studijní pobyt na Filozofické fakultě v Lublani 
7. Činnost ve výboru pro retrospektivní expozici Všeobecné výstavy 1991 
8. 19. června – účast na sněmu Asociace muzeí a galerií 
9. v květnovém čísle Vesmíru publikován článek Technika na Jubilejní 1891 
10. 16. 5. – přednáška v Národním muzeu Zemská jubilejní výstava 1891 v kontextu evropských 
výstav 
Studie Technika na ZJV 1891 dosud nedokončena. 



 
Systematické fotografování sbírkových předmětů v NTM se zatím nerozběhlo pro zaneprázdnění 
aktuálnějšími úkoly. 
 
Videostudio – V. Hron 
- natáčení krumplovacícho stroje v Nekoři pod Orlickými horami 
- dokumentace rušící stanice v Litomyšli 
- výroba 30minutového programu Best of NTM 
 
Fotolaboratoř – V. Kodetová 
- za II. čtvrtletí 46 objednávek 
 
Celkový počet badatelů v archivu NTM včetně železničního a leteckého archivu za II. čtvrtletí činil: 68 
osob 
 
Dne 20. 6. 1991 Jan Hozák 
 
 
 
Zpráva o činnosti archivu NTM za období červenec - září 1991 (III. čtvrtletí) 

I. Zpracování sbírek – zpracované přírůstky 
- sbírka fotografií  228 kusů 
- sbírka grafiky a tisků    14 kusů 
- sbírka firemní literatury 278 kusů 
Celkem zpracováno  520 kusů 
 
Revize sbírek 
Pokračováno v revizi sbírek fotografií a plánů leteckého archivu, celkem 1200 kusů 
 
II. Vědeckovýzkumné úkoly, popularizace 
Dr. Jan Šťovíček 
Přednášky: 
1. Liberecko a Národopisná výstava českoslovanská 1895 (přednáška pro Českou besedu v Liberci a 
SM Liberec, 4. 9. 1991 
2. Národopisné výstavy 1895-1896 v Praze a Drážďanech a Lužičtí Srbové, přednáška pro Společnost 
Národního muzea, 24. 9. 1991 
Konzultace: 
Okresní muzeum Plzeň-jih v Blovicích, 7. 9. 1991 o dokumentaci regionálního sklářství, pokračování 
spolupráce od výstavy v předchozích měsících 
Výzkum: 
1. Pokračování ve výzkumu k vědeckému úkolu NTM, periodika, archivní fondy; knihovna NTM, NM, 
okr. Archiv Liberec, Semily, Příbram; články o Jubilejní výstavě v čsp. Listy z Unhošťska č. 5/1991; 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 91/č. 2;  výzkum o vývoji podniku Škoda Praha Smíchov (býv. Naft. 
Motory) archiv hl. m. Prahy, knihovna NTM, PA ČKD Praha, Škoda Plzeň 
 
Dr. Karel Černý 
1. Pořádání fondu 692 ing. Jiří Streit (190 položek) 
2. Agenda 101. schůze poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 
 
Dr. Jan Hozák 
1. Likvidace výstavy Fotografovali Jubilejní 1891 v NTM 
2. Instalace a likvidace výstavy Průmyslová architektura v Košicích 



3. Spolupráce na výstavě Žena a sport v muzeu TV a sportu 
4. Spolupráce na výstavě Masarykova letecká liga v Českých Budějovicích 
5. Spolupráce na výstavě Pod císařským orlem v NM v Brně 
6. Spolupráce na cyklu filmů Proměny české ekonomiky, ČT Praha 
7. Výzkum literatury a pramenů z dějin čsl. Letectví 1918-1938 pro studie o dějinách čsl. Techniky 
8. Dokončování studie o technice na Jubilejní výstavě 1891 
Příprava stěhován archivních materiálů z Úholiček a Cerhonic 
 
Činnost Videostudia 
1. Dokončení videozáznamu Králodvorské železárny 
2. Videodokumentace v závodě Carbo v Benátkách nad Jizerou, ukončení provozu výroby umělého 
korundu 
3. Videozáznam o rýžování zlata v Kašperských Horách – příprava pro výstavu v NTM v roce 1992 
 
Fotoodělení 
Za 3. čtvrtletí vyřízeno 49 objednávek 
 
Dne 2. 10. 1991 Jan Hozák 
 
 
Zpráva o činnosti archivu NTM za období říjen – prosinec 1991 (IV. čtvrtletí) 

I. Zpracování sbírek – zpracované přírůstky 
- sbírka fotografií  215 kusů 
- sbírka grafiky a tisků    47 kusů 
- sbírka firemní literatury 186 kusů 
Celkem zpracováno  448 kusů 
 
Revize sbírek 
V leteckém archivu pokračovala revize výkresů, fotografií a firemní literatury – celkem 1420 kusů 
 
II. Vědeckovýzkumné úkoly, popularizace 
Dr. Jan Šťovíček 
Referát na hornické Příbrami, publikace ve sborníku Severočeského muzea v Liberci, publikace 
v regionálních časopisech a sbornících, referáty na seminářích z dějin hornictví a hutnictví. 
(podrobněji v příloze) 
 

Dr. Jan Hozák 
Pokračování na studii o dějinách letectví v ČSR mezi dvěma válkami, teze předány ing. Smolkovi (15. 
12. 1991) 
Dokončení studie o technice na Jubilejní výstavě v Praze r. 1891 
Spolupráce na filmu Po 100 letech (o Jubilejní výstavě 1891 a Všeobecné československé výstavě 
v Praze r. 1991) 
Vstupní koncept do biografického slovníku MUT (s dr. Neužilovou) 
 
Dr. Karel Černý 
Vyřízení agendy 102. schůze poradního sboru pro sbírkotvornou činnost. Pořádání archivních fondů. 
Stěhování a přesuny sbírek – proti původním předpokladům zpožděno. V Úholičkách se zdržely 
nátěry regálů (dosud probíhá, v mrazech práce stojí stěhování výkresů z Cerhonic neproběhlo, 
protože VÚKV nesehnal skladové prostory. Rozhodnuto, že materiál zatím půjde do Čelákovic. 
 
III. Badatelská agenda – archiv na Letné, letecký a železniční archiv v Invalidovně – 56 lidí 
 



Videostudio 
V. Hron dokončil videosnímek pro výstavu Svobodná Evropa, od 15. 10. do 5. 12. vykonával 
vojenskou službu formou náhradní v. s. v NTM – stěhování materiálu dle potřeby 
 
Fotoodělení vyřídilo za IV. čtvrtletí 54 objednávek 
 
Přehledy za celý rok 1991 
Zpracované přírůstky -  1. čtvrtletí  396 kusů 
   2. čtvrtletí  356 kusů 
   3. čtvrtletí  520 kusů 
   4. čtvrtletí  448 kusů 
   Celkem              1720 kusů 
 
Badatelé celkem za rok 1991 (k 13. 12.)  292 lidí 
 
Zpracované přírůstky v archivu NTM za rok 1991 
Celkový počet inventárních čísel celkem   139567 
Z toho v roce 1991         1455 
Celkový počet archivních jednotek   117624 
Z toho v roce 1991         1720 
Považuji za formální rozlišovat u archiválií tzv. I. a II. stupeň zpracování a to z toho důvodu, že každá 
jednotlivost nebo soubor, který dostane inventární číslo, je současně popsán, označen signaturou a 
tak vlastně zpracován ve II. stupni. 
 
Při inventarizaci bylo v archivu v roce 1991 revidováno 2695 kusů archiválií. 
 
Fotografická laboratoř NTM zpracovala v roce 1991 255 objednávek 
 
 
Dne 13. 12. 1991 Dr. Jan Hozák 
Dne 20. 1. 1992 Dr. Jan Hozák 


