
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1994 

 
I. Vědecká a odborná činnost 
1.1. Studie o technice v českých zemích 1918-1945 
Zbývá doplnit cca 40 fotografií od autorů statí – lokomotivy, městská kolejová doprava. 
Publikace o NTM 1995 – stav prací – odevzdána asi polovina podkladových textů – fotograf má soupis 
předmětů, které byly vybrány k fotografování – čeká na definitivní schválení kolegia. 
1.4. Vědecký úkol dr. Šťovíčka – Dělnické výstavy na přelomu 19.-20. stol. Je dokončen, přepsaný tet 
bude odevzdán do poloviny ledna 1995. 
1.5. V NTM proběhl v listopadu seminář k 100. výročí úmrtí Vojty Náprstka, instalována vitrína ve 
vstupní hale, texty příspěvků dosud neodevzdány všemi autory 
Účast dr. Hozáka na konferenci Cesty a cestování v minulosti – září 1994 – přednesení příspěvku o 
počátcích automobilismu 
 
2. Správa sbírek 
2.1. Podán návrh na přístrojové vybavení studovny mediatéky – W. Schorge. 
Příprava převodu vybrané kolekce fotografií z archivu na CD ROM. 
 
2.2. Akvizice, evidence, katalogizace 
- převzat fotografický archiv TESLA – cca 2500 kusů fotografických negativů a pozitivů – uložen 
v Invalidovně – dosud neroztříděn. 
-převzato 6 dokumentárních filmů – 16 mm – z Českých loděnic 
- v nákupní komisi koupeno 11 dokumentárních filmů různé tématiky z techniky a průmyslu 
- zakoupeny 2 filmy na kazetě Betacam 
- zakoupena faksimile Rudolfovy štoly pro vystavení v NTM 
- zakoupen soubor firemních prospektů z historie automobilismu z pozůstalosti po ing. Kejvalovi 
 
- zpracování přírůstků 
 Sbírka fotografií     386 ks 
 Sbírka obrazů, grafiky, tisků   272 ks 
 Friremní tisky   2610 ks 
 Sbírka vzpomínek a rukopisů     29 ks 
 Sbírka plánů       90 ks 
 Celkem zpracováno  3387 ks 
 
2.3. Inventarizace 
Provedena inventarizace 22 archivních fondů, které jsou umístěny v Kordu 4 (2. patro) 
 
2.6. Depozitáře – přesuny fondů 
- přestěhován depozitář archivu v budově na Letné z 2. do 1. suterénu 
- přestěhovány 3 kanceláře ze 3. do 2. patra v hl. budově na Letné 
- v depozitáři v Čelákovicích, kord 4, srovnán veškerý materiál do regálů, dokončen úklid depozitáře 
 
4. Výstavní činnost 
4.1. Zpracován scénář a text do katalogu k výstavě fotografií 
4.2. Průmyslová kultura ve střední Evropě pro akci Měsíc fotografie v Bratislavě (výstava proběhne 
v listopadu) 
- práce na scénáři pro výstavu Momentní fotograf Rudolf Bruner-Dvořák, výzkum materiálu pro 
katalog 
- práce na scénáři pro expozici Galerie NTM ve 2. patře – výst. sálu hlavní budovy na Letné 
- spolupráce na výstavě Němci na Východě (Rosenheim – Německo) 



Proběhla instalace výstavy Industriekultur in Böhen ve Waldkraiburgu, Německo, květen 94 
(spolupráce P. Scheufler) 
 
7. Další činnost 
-v kinosále NTM – J. Hozák – přednášky o Rudolfově štole a o historii NTM 
-dr. Šťovíček a dr. Hozák – příspěvky a účast na semináři Agricolovi žáci 
-spolupráce na Českém biografickém slovníku (Akademie věd) 
-vybudováno provizorní pracoviště mediatéky, převzaty a vytříděny kazety, práce pokračují (W. 
Schorge) 
 
Zajištění badatelské agendy na Letné a v Invalidovně 
Studovna na Letné   214 osob 
Studovna v Invalidovně    94 osob (letecký a železniční archiv) 
 
Fotolaboratoř zpracovala za celý rok do 15. 12. 1994 - 165 objednávek 
 
Dne 16. 12. 1994 dr. Jan Hozák 


