Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2006

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je organizačně začleněn do Odboru archivní a spisové
služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv KPR spravuje více
jak 1300 běžných metrů archivních fondů a sbírek.

I. Personální situace
V Archivu KPR působila Mgr. Eva Javorská (odborná archivářka-zastupující vedoucí), Mgr.
Hana Jurková (odborná archivářka), Mgr. Petra Bišková (odborná archivářka, od listopadu
2006 na mateřské dovolené) a od května 2006 PhDr. Pavel Zeman, PhD. (odborný archivář).

II. Služby badatelům
Studovnu Archivu KPR navštívilo celkem 72 badatelů, z toho 15 ze zahraničí (SRN, USA,
Slovensko, Francie, Polsko), kteří zde studovali celkem 185 dní. Pracovníci archivu během
celého roku dále průběžně zodpovídali dotazy Kanceláře prezidenta republiky (agenda
spojená s udělováním milostí prezidenta republiky, udělování státních vyznamenání apod.),
dalších domácích i zahraničních státních orgánů a institucí (mj. Ministerstvo Národní obrany
ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví Austrálie Varšava, Velvyslanectví Státu Kuvajt) a badatelské veřejnosti a to písemně, ústně a
elektronickou poštou (83 dotazů). V rámci služeb pro badatele bylo zhotoveno 385 stran
studijních xerokopií. V Archivu KPR se rovněž uskutečnily dvě zahraniční exkurze
vysokoškolských studentů a pedagogů a to ze Slovenské republiky z Filozofické fakulty
Katolické univerzity v Ružomberoku.

III. Pracovní program
Pracovníci archivu se kromě prací spojených s využívání archívních fondů a sbírek věnovali
především odbornému archivnímu zpracovávání a zpřístupňování písemných materiálů.
Pokračovalo pořádání spisového materiálu Kanceláře prezidenta republiky ze šedesátých a
sedmdesátých let 20. století a bylo zahájeno zpracovávání písemných materiálů a dobové
dokumentace z let 1968 a 1969. Dále pokračovalo odborné archivní pořádání spisů původně
„tajného“ protokolu z padesátých let 20. století a spisového materiálu protokolu 400.000 ze
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, tedy materiálů stavební, hospodářské a
památkové činnosti na Pražském hradě. Byla též provedena identifikace a základní
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inventarizace sbírky krátkometrážních, středometrážních a dlouhometrážních dokumentárních
filmů.

IV. Ochrana fondů a sbírek
Archiv KPR pokračoval v mikrofilmování archívních materiálů I. kategorie ( spisy protokolu
T, jmenování a odvolávání členů vlád 1919-1992, korespondence K. Kramáře s T. G.
Masarykem, Indexy k projevům a dopisům prezidenta E. Beneše a T. G. Masaryka: celkem
2287 políček mikrofilmů) a stejně jako v roce předchozím také pokračoval v převazbě většího
množství historických spisových pomůcek.

V. Přírůstky archivních fondů a sbírek
Fondy a sbírky Archivu KPR byly rozšířeny o sbírku 29 kusů stříbrných pamětních medailí
Václava Havla vyřazených z evidence protokolu KPR a pět kartonů s kresbami návrhů pro
soutěž na výtvarné pojetí Řádu bílého lva z počátku dvacátých let 20. století převzatých od
Oddělení památkové péče Správy pražského hradu (SPH). Z personálního oddělení SPH a od
soukromých dárců byly dále získány dvě desítky položek dobových časopisů a fotografií z let
1937-1948 tematicky věnovaných čs.prezidentům E. Benešovi a T. G. Masarykovi a dále J.
Masarykovi, z Archivu Ústavu 2 položky písemností z roku 1919 týkajících se personálních
otázek KPR a z protokolu a sekretariátu prezidenta KPR soubor novoročenek a velikonočních
přání prezidentovi republiky z roku 2006. Fondy Archivu KPR byly také rozšířeny o matriku
nositelů pamětních medailí k 50. výročí konce druhé světové války z roku 1995.

VI. Příruční knihovna
V rámci pravidelné akviziční činnosti byla příruční knihovna Archivu KPR doplněna o 126
domácích a zahraničních knižních titulů, z nichž 56 titulů tvoří dobová literatura z let 19141948 tematicky věnovaná československé zahraniční akci z let 1914-1918, československým
prezidentům a českým/československým dějinám první poloviny 20. století.

VII. Využívání archivních fondů a sbírek
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - poskytnutí fotografických materiálů
z návštěvy prezidenta Namibie v České republice v roce 1999 pro přípravu státní návštěvy
prezidenta republiky v Africe, prosinec 2006.
Poskytnutí fotografické dokumentace interiérů zámku v Lánech pro publikaci Jany Croy,
Zámek Lány, Správa pražského hradu, Praha 2006.
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Poskytnutí fotografických materiálů pro výstavu Pražský hrad ve fotografii/1900-1939, 11. 8.
2006-14. 1. 2007 (Tereziánské křídlo Pražského hradu, Správa pražského hradu) a pro
výstavní katalog Hrad ve fotografii/1900-1939, Správa pražského hradu-Kant, Praha 2006.
Poskytnutí vybraných archivní materiálů pro publikování v knižních titulech R. Vašek (ed.),
Edvard Beneš. Projevy-články-rozhovory 1935-1938, Masarykův ústav-Archiv AV ČR, Praha
2006, Deutschland Archiv-Drittes Reich. Dokumente, Archiv Verlag, Braunschweig 2006 a
Irena Veverková, Antonín Raymond a Reimannové: osud židovské rodiny ve XX. století,
Společnost Patria, Slaný 2006.

VIII. Stěhování depozitářů
Archiv KPR závažně postihlo majetkové vypořádání mezi Správou Pražského hradu a
Metropolitní kapitulou u sv. Víta. V důsledku předání budovy ve Vikářské ulici čp. 37 musel
archiv vyklidit 3 depozitáře, ze kterých přestěhoval celkem 247 bm archívních materiálů do
náhradních prozatímních prostor (Na Opyši 192 a do budovy v Jiřské čp. 2).

IX. Účast na odborných školeních
P. Zeman-H. Jurková, Úvod do problematiky ukládání digitálních záznamů, 9. 11. 2006,
Auroton computer spol. s.r.o., Praha
P. Zeman, Úvod do práce s novou verzí programu PEvA 1.7, 8. 11. 2006, Auroton computer
spol. s.r.o., Praha

X. Účast na odborných konferencích a seminářích
P. Zeman, T4-Fotographen aus B. Krummau im Rahmen „Aktion T4“ und „Aktion
Reinhard“. Biographische Skizzen, mezinárodní vědecké kolokvium „Euthanasie“-Aktion T4
und ihren Konsequenzen für die Ethik der Gegenwart, 19.-23. 9. 2006, Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg
P. Zeman, Paměť šoa v Čechách od konce druhé světové války do současnosti, odborný
seminář Historie a problémy paměti. Nové přístupy ve společenských vědách, 1. 12. 2006,
Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha

XI. Přednášky a moderování
P. Zeman, moderování přednášky Auschwitz, the Holocaust, and Holocaust Denial Today,
Prof. Robert Jan van Pelt (School of Architecture University of Waterloo) a Prof. Deborah
Dwork (The Strassler Family Center for Holocaust and Genocide Studies Clark University),
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17. 5. 2006, FFUK Praha, spojeno s prezentací českého vydání knihy R. J. v. Pelt-D. Dwork,
Osvětim. 1276 až současnost, nakl. Argo, Praha 2006

XII. Účast na grantových projektech
E. Javorská, Hradní fotoarchiv 1918-1933, Grantová agentura České republiky, nositel
projektu Archiv Národního muzea v Praze, spoluřešitel
P. Zeman, Zmizelé elity. Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu,
Česká rada pro oběti nacismu, nositel projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd
České republiky, spoluřešitel

XIII. Bibliografie pracovníků
P. Zeman, Poválečná reflexe Osvětimi a osvětimská historiografie, doslov ke knize Robert Jan
Van Pelt- Deborah Dwork, Osvětim. 1276 až současnost, Praha 2006, s.. 468-490
P. Zeman-Ivan Klimeš, Aktualita 1937-1938. Tschechoslowakische Tonbildschau, in: Jan
Distelmeyer (ed.), Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachenversionen der 1930er Jahre in
Europa, Edition Text und Kritik, Hamburg 2006, s. 69-78

4

