
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1993 

 
1. Vědecká a odborná činnosti – hlavní úkoly 
1.1. Studie o technice v českých zemích 1918-1945. 6 kapitol zkompletováno – text i fotografie – další 
obrazový materiál bude připraven tak, aby dílo mohlo jít do tisku k 30. 6. 1994; text letectví se 
přepisuje, bude odevzdán do konce roku 1993. 
1.4. Biografický slovník techniků střední Evropy (MUT) zatím stojí, ústřední redakce dosud nesvolala 
schůzku redaktorů 
Projekt mediatéky v NTM – v písemné podobě odevzdán do konce roku 1993 
Výzkumný úkol – dělnické výstavy na přelomu 19. a 20. století, dr. Šťovíček – zpracování dílčích studií 
– zpráva v příloze 
Spolupráce na Biografickém slovníku českých zemí s HÚ ČAV probíhá – odevzdáno písmeno J. 
Spolupráce na soupisu germanik v českých knihovnách a archivech s Národní knihovnou ČR 
dokončena, text odevzdán. 
Soupis osobních pozůstalostí v archivu NTM pro archivní správu MV ČR dokončen v listopadu, 
připraven k předání. 
 
2. Správa sbírek 
2.1. Počítačová evidence ohrožených sbírek a snímání VIDEO přístrojem – zpracována obrazová 
sbírka archivu – 50 kusů 
 
2.2. Akvizice, evidence, katalogizace 
- archiv převzal výrobní technickou dokumentaci podniku v likvidaci Aritma Vokovice (50 kartonů plus 
300 výkresů) – provedeno vytřídění a první skartace 
- z odd. historie dopravy převzata firemní literatura z oboru automobilismu (listopad) – cca 50 
kartonů 
- z Národní galerie převzato 45 kusů grafických listů s náměty techniky 
- zpracování přírůstků (čísla od začátku roku) 
 Sbírka fotografií   580 kusů 
 Sbírka obrazová   165 kusů 
 Firemní tisky  2500 kusů 
 Celkem   3245 kusů 
 
Videostudio NTM. 
Dokončen snímek „Potopa“ o přehradě na Bílé Desné, pořízeny přepisy pro muzeum v Liberci, měst. 
Úřady v Jablonci a Desné. 
Pokračuje práce na snímcích Elektrárna Štěchovice a Zlato. 
Čistírna Bubeneč a vodárenské věže v Praze budou natočeny až po dokončení prvních dvou snímků. 
Natočeny záznamy leteckých dnů v Roudnici a v Praze, prováděna dokumentace otevření výstav 
v NTM, skupiny AGON, pořízen přepis. 
Snímání bezpečnostní evidence sbírek – natočena oddělení metalurgie, část dopravy (hrad Kámen), 
archiv – obrazová sbírka  
 
Letecký archiv 
Proveden celkový úklid archivu a přilehlé chodby, zahájeno systematické pořizování výkresových 
kopií ve spolupráci s továrnou Letov (30 kusů měsíčně), tříděny nezpracované výkresy a fotografie, 
akvizice odborné literatury ve spolupráci s knihovnou. 
 
2.3. Inventarizace 
-sbírka patentů v Čelákovicích dosud nedokončena 
-provedena inventura sbírky výkresů na Letné (W. Schorge) – 1562 ksů – zpráva v archivu 
 



2.6. Depozitáře, vybavení 
-provedeno přestěhování fondů z Cerhonic 
-postaveny regály v Čelákovicích, práce pokračují 
 
4. Výstavy 
4.1. příprava výstavy Momentní fotograf R. Bruner-Dvořák (ideový záměr v písemné podobě do 
konce roku 1993 
Příprava výstavy ke 100. výročí Národopisné výstavy – 1995 – dr. Šťovíček – zpráva 
 
6. Ediční činnost 
-Rozpravy 
Letecká výroba v ČSR – přepisuje se na počítač 
Sborník ze semináře J. Ressla dosud nekompletní 
 
Jiná činnost 
Účast v rozhlasových relacích o Josefu Resslovi (Hozák, Radio RIO), o 100 let automobilu v Čechách 
(Radiojournal) 
 
Zajištění badatelské agendy na Letné a v Invalidovně  
Letná -225 lidí 
Invalidovna – 45 lidí 
 
Fotolaboratoř zpracovala 169 objednávek k 15. 12. 1993 
Hlavní náplň: dokumentace sbírek, reprodukční práce pro badatele. 
 
Dne 15. 12. 1993 Jan Hozák 
 
Na konci roku 1993 přešlo VIDEO studio pod oddělení akustiky. 


