
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1992 

 
1. Vědecká a odborná práce 
1.1. Dokončená studie Čsl. Letectví mezi dvěma válkami pro Studie o technice v českých zemích 1918-
1945 (J. Hozák) 
1.4. J. Šťovíček pokračoval na výzkumu materiálu k dělnickým a průmyslovým výstavám na přelomu 
19. a 20. století (termín dokončení 1994) 
- J. Šťovíček dokončil studii pro a. s. Škoda – Geneze podniku Škoda Praha Smíchov, 60 stran rkp. 
1.5. Spolupráce archivu s Historickým ústavem ČSAV na výzkumu rukopisů a vzpomínek z archivu 
NTM (J. Šťovíček) 
- Spolupráce se Slezským ústavem v Opavě na výzkumu životního stylu v 19. století 
- Zpracování 2 studií pro archivní konferenci v Rožnově pod Radhoštěm, názvy: Národopisná 
dokumentace a archiválie (J. Šťovíček), Archiválie průmyslových podniků, pozůstalostí a archiv NTM 
 
2. Správa sbírek 
2.2. Evidence a katalogizace – obrazové sbírky 
Zpracované přírůstky – sbírka fotografií  730 kusů 
   Sbírka grafiky a tisků  41 kusů 
   Sbírka firemních tisků 1850 kusů 
   Celkem   2621 kusů 
U firemních tisků zpracován materiál, převzatý od Ústavu testování a homologace motorových 
vozidel (zprac. W. Schorge) 
 
2.3. Inventarizace 
Revize fondu 530 – výkresová dokumentace kolejových vozidel f. Ringhoffer – asi třetina všeho 
materiálu předána Výzkumnému ústavu kolejových vozidel v Praze, další část (cca 1 nákl. auto) 
připravena k předání a převozu v Cerhonicích 
 
2.6. Přestěhování archivního materiálu a zařízení z depozitáře v Úholičkách do Čelákovic, předání 
zámku v Úholičkách v restitučním řízení. Dále vráceny v restituci fond 385 (viz zpráva III. Čtvrtletí), 
předány f. 376 a výkres. dokument. pivovaru v Č. Budějovicích 
 
4. Výstavní činnost 
4.3 V průběhu roku 1992 byly instalovány tyto výstavy: 
- Industriální architektura – nevyužité dědictví v Ústí nad Labem 
- Industriekultur in Böhmen v CIK v Norimberku, v Deutsches Museum v Mnichově, v Landesmuseum 
f. Kult., Technik u. Arbeit v Mannheimu 
 
7. Další činnost 
- Práce na biografickém slovníku MUT – příprava hesláře a zpracování hesel (J. Hozák, J. Šťovíček) 
- Spolupráce na Biografickém slovníku českých zemí s Historickým ústavem Akademie věd (J. Hozák, J. 
Šťovíček) 
- Spolupráce s Národní knihovnou ČR na soupisu německých pramenů v českých knihovnách a 
archivech (J. Hozák) 
- Badatelská agenda archivu za rok 1992 činila ve studovně na Letné a v Leteckém a Železničním 
archivu v Invalidovně celkem 210 lidí 
- Fotolaboratoř zpracovala 120 objednávek, přičemž pracovala pouze v měsících lednu-květnu a 
v září-prosinci. Nová fotografka L. Jelínková, která zahájila práci v září je již zapracovaná a odvádí 
dobrou práci. 
 
Video studio 
V průběhu roku 1992 se natáčely – kromě dokumentace vernisáží – pořady: 



- Fotograf Karel Šmirous (dokončeno) – využíváno k propagaci výstavy odd. Interkamera 
- Potopa – dokument o protržení přehrady v Bílé Desné (dokončováno, veřejná projekce bude 
v únoru 1993) 
- Elektrárna Štěchovice – střih bude dokončen do června 1993 
- pro zajištění sbírek NTM probíhají přípravy (školení) 
 
Dne 18. 12. 1992 Dr. Jan Hozák 


