
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 2001 
Hlavním úkolem archivu NTM v roce 2001 byla celková revize archivních fondů a sbírek. 
Probíhala jednak na příkaz Archivní správy Ministerstva vnitra CR (revize archivních fondů), 
jednak v souladu s revizí sbírkových předmětů NTM, která je spojena s počítačovou Centrální 
evidencí sbírek prováděnou Ministerstvem kultury ČR. Revidované archivní fondy byly 
současně zapracovány do programu PEvA (počítačová evidence v archivech), což je v oblasti 
archivnictví projekt srovnatelný s CES na MK ČR. V prvním čtvrtletí byly zahájeny 
inventarizační práce při plném provozu archivu, tedy i při službě badatelům. Od dubna byl 
archiv pro veřejnost uzavřen, obsluha badatelů a organizací probíhala jen ve výjimečných a 
naléhavých případech. Do 14. prosince 2001 bylo obslouženo ve studovně NTM celkem 165 
badatelů, z toho 6 bylo ze zahraničí, (k tomu 105 badatelů bylo obslouženo z NTM nebo v 
zájmu NTM , např. dr. Kesner vyrábějící pro muzeum propagační pohlednice). 
V rámci revize byly kontrolovány inventární knihy, zápisy konfrontovány s fyzickým stavem a 
uložením archivních fondů a sbírek, a to jak v depozitářích hlavní budovy na Letné, 
v Invalidovně a v Čelákovicích. O revizi je napsána samostatná zpráva, která bude k dispozici 
do 20. prosince 2001. 
 
2. Správa sbírek 
2.2. Akvizice, evidence, katalogizace 
Přírůstky a jejich zpracování 
Sbírka fotografií (pozitivy, negativy) ..................................  720 kusů 
Sbírka grafiky a obrazů .....................................................  117 kusů 
Sbírka firemních tisků ...................................................  1863 kusů 
Sbírka vzpomínek a rukopisů.............................................    4 kusy 
Sbírka plánů a výkresů ........................................................ 70 kusů 
Celkem ........................................................................     2774 kusů 
 
Plán 3000 přírůstků nebyl splněn z důvodu, že byl dán přednost inventuře fondů. 
Akvizice 
Drobné nákupy publikací v počtu cca 25 kusů od soukr. Osoby (ing. Karger) za 1380 Kč, část 
předána knihovně. 
Firemní tisky automobilových výrobců v počtu cca 500 ks od dr. Mojmíra Stojana (vyd. Auto 
Album Brno) 
V nákupní komisi schváleno zakoupení 4 fotografických alb (zatím nezaplaceno, umístěno u P. 
Kožíška) z oboru motorismu a cca 50 kreseb tuší jako doprovod k novinovým článkům (autor 
akad. malíř Novák) 
S finanční podporou 60.000 Kč zakoupen materiál f. Stratílek, výroba hasičské techniky ve 
Vysokém Mýtě (podstatná část firemního archivu - listiny, fotodokumentace, propagační 
materiál o celkovém rozsahu 30 archivních kartonů. 
Od p. Heleny Rytířové přijat dokumentační materiál z historie čsl. letectví z pozůstalosti ing. 
Zdeňka Wencla ( fotografie, novinové výstřižky, časopisy, skripta) v rozsahu 1 arch. kartonu 
(19. říjen 2001) - materiál zařazen do leteckého archivu. 
2.3. Inventarizace - revize fondů a sbírek 
Pokračovala revize osobních fondů - č. 524 R. Hotowetz (vypracován inv. seznam), 
Uspořádán fond č. 687 - Jaromír Koutek (22 kartonů), zpracován inventář (dr. Sekyrková), 
revize fondu č. 6 J. Hrabák, Invalidovna (dr. Hozák). 
Hlavní pozornost věnována inventuře archivních fondů a zápisům do programu PEvA a dále 
revizi archivních materiálů s původními inventárními čísly NTM. V prvním případě ověřeno a 
zapsáno 734 fondů, v leteckém archivu revidováno a zapsáno 462 fondů. V inventarizaci 
NTM prověřeno cca 6700 položek (sbírka grafiky, fotografií, výkresů, sbírka vzpomínek a 
tisků. 
 
2.6. Depozitáře, přesuny fondů 
Po dokončení prací na zabezpečovacím zařízení v Invalidovně přemístěn materiál na původní 
místo (s pomocí pracovníků dílen) a proveden úklid (Cenker, Hozák, Vacek). 



V nově přidělených depozitářích ve 2. patře hlavní budovy zřízena pořádací pracoviště, 
nastěhován nábytek (stoly získala dr. Sekyrková darem z Ústavu pro jazyk český, dopraveny 
do NTM a nastěhovány do místností spolu s dalšími kusy nábytku). 
Pokračoval převoz publikací z Invalidovny (knihovna archivu) a vřazování do hlavní 
knihovny NTM (P. Tejnecká), cca 250 ks, od května tato činnost prozatím zastavena z důvodu 
dlouhodobé nemoci P. Tejnecké. 
V depozitáři v Invalidovně vystěhován archivní materiál z místnosti č. 15 a přemístěn do 
regálů v místnosti č. 3 (cca 45 b. m. archivních kartonů s firemními tisky). 
 
4. Výstavní činnost 
Přípravné práce na putovní verzi výstavy Technika v životě Pražanů před sto lety (stále není 
ujasněno, zda je vůbec o tuto výstavu zájem, oslovená muzea neodpověděla). 
 
4.4. Zápůjčky na výstavy 
10 století architektury (Pražský hrad 6.4. -31.10. 2001) 
Obchod a reklama před 100 lety (Vlastivědné muzeum Nymburk) - červen - září 2001, 
(Muzeum v Benátkách nad Jizerou) - září - listopad 
Výstava o rozhlasových přijímačích - zápůjčka firemních tisků (Muzeum v Rokycanech) 
Meziarchivní výpůjční službou zapůjčen fond Strache do Okresního archivu v Ústí nad Labem 
(březen — květen) 
 
7. Další činnost  
Dr. Sekyrková 
- Obslouženo 40 badatelů (z toho v době uzavření archivu 15) 
- inventarizace a revize fondů (viz bod 2.3.) 
- jednání s Archivní správou MV a konzultace o postupu při zápisech archivních fondů NTM 
(instalace nové verze programu PEvA) 
- spolupráce s Výzkumným centrem pro dějiny vědy (příprava edice dokumentů z dějin 
historiografie, účast na semináři „Bádají ženy jinak?") 
- spolupráce s Fakultou humanitních studií UK 
- účast na semináři k výuce dějin věd a techniky v NTM 
- aktivní účast na semináři „Habsburský dvůr a Praha" dne 5. 4., poř. Ústav dějin umění AV 
ČR, FF UK a Rak. Akad. věd. 
- popularizace technických památek středních Čech v listě MF Dnes, 5 příspěvků , 
- 3 biografické příspěvky do VTM ( Náprstek, Kettner, Buquoy) 
- doprovod švédských hodinářů při návštěvě Prahy (spolupráce dr. Folta), 
- navázání spolupráce mezi vyd. Scriptorium a knihovnou NTM, akvizice časopisů a knih pro 
knihovnu NTM 
- aktivní účast na konferenci „Archiváři ve 20. století" v Jinřichově Hradci, příspěvek o Janu 
Kleplovi (září 2001) 
 
Ing. Cenker 
- Obsloužil 107 badatelů na Letné a v Invalidovně, některým z nich zajištěno kopírování 
výkresové dokumentace. 
- získány zahraniční publikace pro NTM v hodnotě 3500 Kč, 
- Pořízení podrobné fotodokumentace při opravě letadel v dopravní hale (Tractor, Anatra), 
archivace původních vzorků potahového plátna. 
 
Pokračovala digitalizace vybraných obrazových materiálů pro archiv NTM (4 CD) 
Pokračovala spolupráce s tuzemskými a zahraničními vydavateli leteckých časopisů. 
Pro archiv a knihovnu získány letecké časopisy a knihy z pozůstalostí. 
Zajišťování provozu kopírky, servisu, oprav stroje. 
Průběžná revize fondů a sbírek leteckého archivu, příprava na zápis do programu PEVA, 
dokončeno, zapsáno 462 fondů. 
 



M. Hudecká 
- Zpracování přírůstků v obrazových sbírkách (viz 2.2.) 
- Služba ve studovně NTM, obsluha badatelů (do dubna) 
- Revize obrazových sbírek, konfrontace s dodanými seznamy tzv. varií ze sbírek NTM. 
 
dr. Hozák 
- přednáška o technických muzeích na VOSIS 
- účast na konferenci v Plzni k dějinám 19. století na téma „Komunikace a izolace", přednesen 
příspěvek „Telegraf a telefon" 
- účast na semináři „František Křižík a Plzeň" dne 31.5.- příspěvek Křižíkův odkaz dnešku 
- práce v redakční radě Věstníku AMG 
- práce ve výboru Společnosti Františka Křižíka 
- spolupráce s nakl. Fragment na obrazových dějinách techniky a přírodních věd v českých 
zemích. 
- práce v dramaturgické radě NTM 
- spolupráce s grafickým studiem Createam na expozici v ČNB formou zápůjček a reprodukce 
materiálů archívu NTM 
- spolupráce s Muzeem Pražských vodáren, p. Jásek (poskytnutí reprodukcí z materiálů NTM), 
- práce v komisi pro počítačovou centrální evidencí sbírek v muzeích 
- poskytnutí orig. Výkresové dokumentace pro výzdobu reprezentativních prostor ČVUT 
- podání žádosti o poskytnutí grantové podpory na projekt Elektronický slavín české techniky 
- účast na konferenci „Archiváři ve 20. století" v Jindřichově Hradci, příspěvek o Bedřichu 
Mendlovi 
- výběr a příprava dokumentů pro film ČT o firmě Melichar, výroba hospodářských strojů 
Brandýs n. Labem. 
- Podklady pro film ČT - medailon o Jaroslavu Preissovi. 
- Přednáška o archivu NTM členům České genealogické společnosti (14. 11. 2001) 
- Spolupráce s ČVUT na výrobě kalendáře na rok 2002 (podklady v obrazech, napsání 
doprovodného textu). 
Pro VTM příspěvky o Kříženeckém a Heisenbergovi. 
 
ing. Vacek, CS 
- služba ve studovně, přísun archivního materiálu z depozitářů, kopírovací práce pro badatele, 
- účast na inventarizaci PEvA, revize materiálu, zápisy do počítače úklidové a stěhovací práce 
na Letné a v Invalidovně 
- digitalizace materiálů ze sbírek firemních tisků oboru motorismu v archivu NTM dosud 25 
CD k dispozici ke studiu v mediatéce NTM. 
 
Od dubna nastoupil do archivu na CS Štěpán Kučera. Kromě stěhovacích a úklidových prací 
pomáhá při revizi sbírek, zastává službu ve studovně s pracemi s ní spojenými. 
 
Zapsal dne 14. prosince 2001 Dr. Jan Hozák 


