
Přehled o činnosti Archivu NTM v roce 2005 (do 30. listopadu) 
 
1. Záchrana archivu po povodních  
Vysoušení archiválií, desinfekce, uložení a další evidenční zpracování na Chodovci:  
Do AMP z Orlíku převezeno 10 velkých plánových krabic, 20 banánových krabic, 24 balíků 
atypických formátů, 425 kartonů, 1 role atypických výkresů. 
 
2. Přesun archivu a knihovny z Čelákovic (plechové haly) do depozitáře na 
Chodovci a do knihovny NTM na Letné (přes desinfekční komoru). 
32 banánových krabic knih (cca 1200 ks),  12 desinfekčních krabic archiválií, 2 balíky 
atypických formátů, 230 archivních kartonů. 
Archivní materiál v depozitáři na Chodovci je roztříděn podle čísel fondů a sbírek, připraven 
k revizi a novému zpracování. 
 
3. Práce s fondy a se sbírkami 
Pořádání archivních fondů a tvorba nových inventárních seznamů: zpracováno14 fondů. 
Konverze inventářů do programu JANUS: 20 fondů, 70 položek ze sbírek leteckého archivu. 
Program PEVA inovován podle poslední verze – školení dr. Vácha a H. Stříteský, průběžné 
doplňování novými zápisy. 
Sbírka vzpomínek a rukopisů – počítačová databáze – pokračování v odebraném grantovém 
úkolu: zpracováno 806 textů (cca 1350 stran strojopisu), z celkového objemu zpracováno cca 
55 procent, výhled dokončení – r. 2007. 
Obrazové sbírky: zpracováno 137 negativů, 352 pozitivů, 31 tisků a grafických listů. 
RESTAUROVÁNÍ:  
Z tzv. povodňových peněz byly restaurovány 4 obrazy – oleje na plátně ze sbírky archivu. Do 
9. 12. t.r. budou zrestaurovány plakáty z LA v počtu 8 kusů. 
 
4. Akvizice 
Archivní fondy: Z. Kuttelvašer (č. 744 – darem), R. Vašíček (745 – koupí z ISO), F.A. 
Elstner (746 – koupí z ISO); 
Další materiál: Dokumentace z bývalého podniku JAWA (cca 250 arch. kartonů – uloženo 
depot HD Čelákovice), dokumentace z bývalého podniku ČZ (cca 70 arch. kartonů – uloženo 
depozitář HD na Letné), příprava akvizice v Leteckých opravnách Malešice – třídění a výběr, 
zatím nepřevzato. Fotografický archiv POLDI Kladno – 22 voj. beden – uloženo v depozitáři 
Masarykovo nádraží, cca 350 výkresů z POLDI Kladno, cca 120 výkresů z podniku AVIA 
Letňany (uloženo objekt H 3 – Letná). 
 
5. Digitalizace 
Ve spolupráci s mediatékou NTM digitalizováno, uloženo a zpracováno cca 450 kusů 
z obrazových sbírek archivu NTM. 
 
6. Inventarizace 
Provedena inventura velkoformátových archiválií uložených v depozitáři Orlík – viz zpráva 
z 15. 9. 2005, dále provedena inventarizace v souvislosti s lustrací sbírek NTM – hledání 
předmětů ze státních zámků (viz dokument z 9. 11. 2005). 
 
 
 



 
7. Granty 
Po odebrání grantu: „Počítačové zpracování sbírky vzpomínek“ zažádáno o tzv. doplňkový 
publikační grant AV ČR na vydání příspěvků z konference „Paměti a vzpomínky jako 
historický pramen“. Prozatím texty šířeny v digitální podobě na CD. Výsledek žádosti o grant 
má být znám 30. listopadu 2005. 
 
8. Badatelská agenda 
Archiv NTM obsloužil, předložil materiál, případně pořídil reprodukce 142 osobám 
v průmyslovém archivu a 120 osobám v archivu leteckém. 
Za rok 2005 (do 30. listopadu) navštívilo tedy archiv NTM celkem 262 badatelů.  
 
9. Finanční prostředky 
Pro odstranění následků povodní na archivní sbírky bylo na konto NTM převedeno 18.400 Kč 
z veřejné sbírky „Na pomoc leteckému archivu NTM“. Použity ve vysoušecím pracovišti. 
 
10. Stěhovací práce 
Kromě stěhování v souvislosti s akvizicemi a převozem archivního a knižního materiálu mezi 
Letnou, Chodovcem a Čelákovicemi byla přestěhována sbírka fotografií leteckého archivu 
z depozitáře odd. foto kino na chodbu 2. patra. Z POLDI Kladno byly získány plechové 
plánové skříně v počtu cca 22 kusů a uloženy ve Stehelčevsi v hale. 
 
11. Odborné práce ostatní 
V souvislosti s platností nového archivního zákona od 1. ledna 2005 pracováno na jeho 
uvedení do praxe: 

- Spisový a skartační řád NTM – dosud nezaveden, software pro spisovou službu zatím 
nekoupen. 

- Zavedeny nové badatelské formuláře a badatelská agenda přizpůsobena novému 
zákonu. 

Spolupráce na grantových úkolech jiných organizací – dr. Z. Vácha – 6 grantů. 
 
12. Podíl jednotlivých pracovníků archivu na činnostech oddělení 
Balcar, Miroslav – pořádání  fondů, tvorba inventářů, akvizice, inventarizace, badatelská 
agenda, reprodukční práce, přebalování archiválií a stěhování. 
Cenker, Petr – veškerá činnost spojená s leteckým archivem – zpracování materiálů do 
programu JANUS, evidence, tvorba koncepce LA, badatelská agenda, digitalizace, akvizice, 
spolupráce s redakcemi časopisů, stěhování. 
Hudecká, Matrie – zpracování obrazových sbírek (fotografie, grafika), badatelská agenda, 
služba ve studovně, reprodukční práce, práce na úkolu: digitalizace sbírky vzpomínek. 
Střítecký, Hynek – hlavní úkol „digitalizace sbírky vzpomínek“, práce s programem PEVA a 
JANUS, badatelská agenda, přebalování a stěhování archiválií. 
Vácha, Zdeněk – práce s fondy, tvorba koncepce při digitalizaci – pořádání a elektronická 
podoba inventářů (JANUS), operátor PEVA, počítačová evidence pohybu archivního 
materiálu mezi depozitáři, příprava spisového řádu a uvedení nového zákona do podmínek 
NTM, spolupráce na externích grantech, přebalování, stěhování.  


