
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1999 

 
2. Správa sbírek 
2.2. Akvizice, evidence a katalogizace 
Přírůstky a jejich zpracování za rok 1999 
Sbírka fotografií   1230 ks 
Sbírka obrazů a grafiky       86 ks 
Sbírka firemních tisků    1465 ks 
Sbírka vzpomínek a rukopisů        4 ks 
Sbírka plánů a výkresů     412 ks 
Sbírka plakátů        32 ks 
Celkem za rok 1999   3229 ks 
 
Akvizice 
Převzata část pozůstalosti po ing. Rechzieglovi (elektrotechnika), negativy cca 1000 ks, výkresy ze 
střední průmyslové školy a z ČVUT – 300 ks, časopisy Rádio, firemní tisky, knihy (část předána 
knihovně). (dar) 
V nákupní komisi zakoupeno od O. Brychty cca 1200 firemních tisků, fotografií, prospektů, 
instrukčních knížek, 18 plakátů a reklamních letáků. 
Od paní J. Jírů zakoupeno 37 barevných diapozitivů s výrobky čsl. firem z let  1983-1987. 
Od doc. Jos. Straky zakoupeno 6 rytin techn. Objektů s text. Doprovodem (Karlsruher Unterhaltungs-
Blatt) 
 
2.6. Depozitáře – přesuny fondů 
- z Invalidovny převezeno na Letnou 45 kartonů firemních tisků z oboru letectví – provedena revize 
(760ks) 
- z Čelákovic (plechová hala) očištěno a převezeno na Letnou do knihovny 850 knih a 300 firemních 
tisků (knihy z větší části zpracovány pro potřeby NTM), firemní tisky součástí sbírky archivu. 
- Invalidovna – z chodby u umývárny přestěhovány tisky a firemní literatura do leteckého archivu. 
Část připravena ke skartaci. 
- do Náprstkova muzea v Praze předáno 34 kartonů vytříděných prospektů turistických kanceláří 
z fondu ing. Škňouřila. 
 
2.3. Inventarizace – revize sbírek a fondů 
- revize firemních tisků z oboru letectví – 760 ks 
- revize sbírky negativů z leteckého archivu – 3500 ks 
- revize negativů Fr. Krátkého – 2700 ks 
 
4. Výstavní činnost 
4.1. Dokončen scénář výstavy Technika v životě Pražanů před 100 lety (vernisáž 2. září 2000) 
4.3. Sestavena kolekce 44 fotografií pro výstavu v Terstu (Laboratorio de Imaginario Scientifico) – 14.-
17. 6. 1999 odvoz do Terstu s ing. Švejdou 
-červen-srpen – výstava R. Bruner-Dvořák, instalace v Nymburce 
4.4. Do národního muzea na výstavu Filip II. a jeho doba zapůjčena faksimile plánu Rudolfovy štoly 
Do národního muzea na výstavu Joachim Barrande zapůjčen plán úseku Buštěhradské dráhy (červen-
září 1999) 
 
7. J. Hozák – práce v přípravném výboru Společnosti Františka Křižíka 
- práce v redakční radě Věstníku AMG 
- účast a příspěvek na semináři Archiválie v muzeích (Třebíč, 28. 5.) 
- příprava projektu s DM Mnichov – Dvě muzea – 1 cíl  
- demontáž výstavy k 90. výročí NTM 



- příspěvek na konferenci Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, poř. Archiv hl. m. Prahy – 
referát o České společnosti aeronautické v létech 1892-1897 
 
Ing. P. Cenker 

-spolupráce s časopisy HPM a Windsock (Velká Británie) 
 
Služba badatelům 
Ke dni 17. 12. 1999 obslouženo ve studovně NTM 407 badatelů v archivu, z toho 9 ze zahraničí 
Korespondenční cestou obslouženo dalších 3 osob, z toho 13 ze zahraničí. 
M. Hudecká se podílí vždy 2 dny v týdnu na službě ve studovně NTM. 
 
Dne 17. 12. 1999 
Dr. Jan Hozák, vedoucí archivu 


