
Pozvánka na vzpomínkové setkání 
u příležitosti 100 let od narození PhDr. Jana Klepla, CSc. 
historika, archiváře a dlouholetého vedoucího Archivu dějin průmyslu, 
obchodu a technické práce v Národním technickém muzeu v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v březnu tohoto roku uplyne 100 let od narození PhDr. Jana Klepla, 
CSc., historika a archiváře, který 30 let pracoval a více než 20 let stál 
v čele Archivu dějin techniky, obchodu a technické práce v Národním 
technickém muzeu v Praze.
Uvedené výročí připomene Národní technické muzeum vzpomínkovým 
setkáním ve čtvrtek dne 22. března 2007 v 15 hodin v Národním 
zemědělském muzeu na Letné, Kostelní 44, Praha 7 (budova Národního 
technického muzea je ve stavební rekonstrukci).
O Janu Kleplovi promluví PhDr. Milada Sekyrková, CSc. a své osobní 
vzpomínky připojí PhDr. Karel Černý, Kleplův nástupce a pokračovatel 
v archivu NTM a historička PhDr. Pavla Horská, DrSc.
Předpokládáme, že vzpomínka na Jana Klepla se stane příležitostí 
k neformálnímu přátelskému setkání archivářů a historiků.

PhDr. Jan Hozák
vedoucí archivu NTM

Jan Klepl pochází z Hořic v Podkrkonoší, kde se narodil 21. března 1907. Gymnasium 
absolvoval v Kolíně a ve studiích pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. V oboru historie se považoval za žáky Josefa Pekaře, Josefa Šusty, v pomocných 
vědách historických a archivnictví pak Gustava Friedricha. Po absolvování Archivní školy 
v roce 1934 nastoupil do Archivu země české a zaměřil se na 18. a 19. století. Současně 
jej prof. Bedřich Mendl přivedl k hospodářským dějinám a do nedávno založeného Archivu 
dějin průmyslu, obchodu a technické práce, který organizačně působil v rámci Technického 
muzea československého. Zde se stal Jan Klepl tzv. tajemníkem; Mendl archiv vedl do roku 
1939. Badatelský zájem Kleplův byl zaměřen na hospodářské aspekty českého národního 
obrození,
Jednotu pro povzbuzení průmyslu v Čechách, na historii a industrializaci měst v 19. století, 
na dějiny textilní a sklářské výroby. Také na poli archivnictví směřoval jeho zájem 
k pramenům dějin průmyslu a techniky; stál u myšlenky na vytvoření podnikových archivů. 
Z archivu NTM chtěl vytvořit ústřední pramennou instituci pro dějiny výroby a techniky. 
Angažoval se při záchraně dokumentace v pohraničních oblastech na přelomu 40. a 
50. let, pořádal školení a kurzy pro archiváře, přednášel pro laickou veřejnost o důležitosti 
záchrany archivních dokumentů z oblasti technické tvorby a výroby. V 50. letech 
zorganizoval výzvu k veřejnosti ke sběru vzpomínek pamětníků výroby, řemesel a 
podnikání. Výsledkem je rozsáhlá pramenná sbírka, která slouží v archivu NTM veřejnosti 
do dnešní doby. Práce Jana Klepla byla na začátku 60. let přerušena těžkou nemocí a 
v roce 1965 předčasným odchodem na věčnost ve věku 58 let.


