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Zpráva o činnosti Archivu Kancelá ře prezidenta republiky za rok 2007 

 

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je organizačně začleněn do odboru archivní a 

spisové služby Kanceláře prezidenta republiky  a spravuje více jak 1300 běžných 

metrů archivních fondů  a sbírek. 

 

I. Personální situace 

 

V Archivu KPR působil PhDr. Pavel Zeman, PhD. (odborný archivář – od 2/2007 

zastupující vedoucí, od  11/2007 vedoucí ),  Mgr. Eva Javorská (odborná archivářka 

– do 1/2007 zastupující vedoucí), Mgr. Hana Jurková (odborná archivářka) a Jakub 

Doležal (odborný archivář – od 1/2007). 

 

II. Služby badatel ům 

Badatelnu Archivu KPR navštívilo celkem 77 badatelů , z toho 15 ze zahraničí 

(Polsko, Rumunsko, Slovensko, SRN, USA, Ukrajina), kteří v Archivu KPR studovali 

celkem 167 dní. V průběhu celého roku 2007 vyřizovali pracovníci archivu průběžně 

dotazy  Kanceláře prezidenta republiky (agenda udělování státních vyznamenání, 

agenda udělování milostí prezidentem republiky,  komunikace  KPR s domácí i 

zahraniční veřejností apod.), Správy pražského hradu (agenda stavební správy 

Pražského hradu z let 1970-1991), Lesní správy Lány (agenda  vztahující se k 

činnosti a historii LSL) a Vojenské kanceláře prezidenta republiky (agenda týkající  se 

k činnosti a historii Hradní stráže).  Dále zodpovídali dotazy řady domácích a 

zahraničních státních orgánů a institucí (Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničních 

věcí  ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra 

ČR, Vězeňská služba ČR,  Velvyslanectví Ruské federace, Velvyslanectví 

Rumunska) a badatelské veřejnosti.Celkem archiv zodpověděl 107 dotazů písemně, 

ústně a elektronickou poštou, z toho 21 ze zahraničí, a  nespočet dotazů telefonicky. 

V rámci badatelské agendy bylo pracovníky archivu zhotoveno 881 stran studijních 

xerokopií a badatelskou veřejností bylo pořízeno 2721 studijních digitálních 

fotografických snímků. V květnu 2007 proběhla v Archivu KPR exkurze 

vysokoškolských studentů a pedagogů z Fakulty humanitních studií Univerzity 

Hradec Králové.  
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III. Pracovní program 

Paralelně s pracemi spojenými s každodenním chodem Archivu KPR a využíváním 

jeho fondů a sbírek  pokračovali zaměstnanci archivu v odborném pořádání písemné 

agendy KPR. V rámci odborného archivního pořádání spisů tajného protokolu KPR 

z 50. let 20. st. bylo uspořádáno 6 bm spisového materiálu z let 1950-1953 a 

započalo pořádání spisové agendy protokolu T z roku 1954. Dále bylo uspořádáno 

15 bm archiválií spisové  agendy KPR z let 1963-1967, 3 bm archiválií z  spisové 

agendy KPR z let 1968 a 1969 a 10 bm archiválií spisové agendy protokolu 400.000 

z let 1970-1991 týkající se stavební, hospodářské a památkové činnosti na Pražském 

hradě v uvedeném období.  Společně s pořádáním uvedené spisové agendy KPR  

byla provedena reorganizace uložení spisového materiálu Archivu KPR v depozitáři 

archivu ve Vikářské ul. čp. 37. 

 

IV. Ochrana fond ů a sbírek 

Archiv KPR  pokračoval v mikrofilmování archivních materiálů I. kategorie (spisy 

protokolu T  z let  1921-1923, sign. T 1/21-T 11/21, 960 políček mikrofilmu) a bylo 

provedeno restaurování a převazba 68  svazků historických spisových pomůcek KPR 

(Index O – 25sv., Index G – 3sv., Index PR – 11sv.,  Index P – 21sv., Index H – 8sv.). 

Ve spolupráci s 10. oddělením Národního archivu (Oddělení péče o fyzický stav 

archiválií) byly provedeny zkoušky na přítomnost plísní ve sbírce státních 

vyznamenání s negativním výsledkem. 

 

V. Přírůstky archivních fond ů a sbírek 

Archiv KPR převzal do svých fondů a sbírek dokumentační materiál Tiskového 

odboru KPR z let 2003-2006 v rozsahu 60 archivních boxů a část audioarchivu 

prezidenta Václava Klause  z let 2002-2004 v rozsahu tří kartonů. Od T. S. Craneho 

ze Spojených států amerických byla formou daru získána xerokopie deníku osobního 

sekretáře prezidenta T. G. Masaryka z roku 1922 J. S. Craneho z roku 1922 a 

obsáhlý soubor dobových originálních fotografií prezidenta T. G. Masaryka z let 

1918-1937. V rámci akviziční činnosti Archivu KPR bylo získáno i obsáhlé album 

dobových originálních fotografií prezidenta E. Beneše z let 1932-1938. 

 

VI.  Opravy depozitá řů a akreditace Archivu KPR dle zákona č. 499/2004 Sb. 
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V depozitářích Archivu KPR v Ústavu šlechtičen (Jiřská ul. čp. 2) proběhlo odborné 

ošetření podlah a okenních a podokenních prostor. 

V roce 2007 splnil Archiv KPR  všechny podmínky  akreditace vyplývající  § 61 

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a byl Odborem archivní a 

spisové služby  Ministerstva vnitra ČR řádně akreditován  jako specializovaný archiv  

se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho postavením a vyplývajícími 

z citovaného zákona č. 499/2004 Sb.  

  

VII. Příruční knihovna 

Příruční knihovna Archivu KPR  byla v rámci pravidelné akviziční činnosti  doplněna o 

62 domácích a zahraničních  knižních titulů tematicky věnovaných československým 

a českým prezidentům  a moderním československým a českým dějinám  od roku 

1918 do současnosti. 

 

VIII. Využívání archivních fond ů a sbírek 

- poskytnutí vybraných obrazových materiálů pro výstavu Charta a její doba, doba a 

její charta, Národní muzeum Praha, 24. 1. – 25. 3. 2007 

- poskytnutí vybraných archivních materiálů pro výstavu  Rudolf Medek - spisovatel, 

Památník národního písemnictví, Praha, 22. 6. – 28. 10. 2007 

- poskytnutí fotografických materiálů pro výstavu  Pražský hrad ve fotografii 1939-

1989, Tereziánské křídlo Starého paláce Pražského hradu, Správa pražského hradu,  

23. 8. 2007 – 6. 1. 2008 

- zapůjčení Řádu Bílého lva I. stupně (skupina civilní, Karnet&Kyselý) pro výstavu  

Symboly republiky, Úřad vlády  ČR, Praha – Hrzánský palác, 27.-28. 10. 2007 

- poskytnutí vybraných archivních materiálů pro výstavu  Zapomenutí hrdinové – 

výstava o osudech německých antifašistů v Československu ve 30. a 40. l. 20. 

století, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 30. 11. 2007 – 

31. 1. 2008 

- poskytnutí vybraných fotografických materiálů pro dokumentární film Zrádce nebo 

oběť?, dokumentární film o prezidentovi  E. Háchovi, Česká televize – Televizní 

studio Ostrava, 2007 

 

IX. Účast na odborných školeních 
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Jakub Doležal – Kurz pro operátory nové verze programu PEvA verze 1 (07), 

Auroton computer spol. s.r.o., Praha 

 

X. Účast na odborných konferencích a seminá řích 

Eva Javorská –  Mezinárodní vědecká konference Karel Kramář  (1860–1937), 

Univerzita Karlova v Praha, Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR, Historický 

ústav Akademie věd České republiky, Vysoká škola CEVRO Institut Praha,  Magistrát 

hl. města Prahy, Archiv hl. města Prahy, 31. 10. – 2. 11. 2007 Clam-Gallasův palác  

Praha 

 

Pavel Zeman – Sudetendeutsche und Vertreibung in tschechoslowakischen 

Filmwochenschauen und Dokumentarfilmen 1945-1948,  předneseno na 

mezinárodní konferenci Film  im Herzen Europas. Deutsch-tschechische 

Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. 20. Internationaler Filmhistorischer Kongress, 

Hamburgisches Centrum für Filmforschung, Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin, 

Universität Hamburg, Adalbert-Stifter-Verein München, Národní filmový archiv Praha, 

Univerzita Karlova Praha, 21.-25. 11. 2007 Gästehaus der Universität Hamburg   

 

XI. Přednášky 

Pavel  Zeman - 0světimská lež? Vzpomínka na zaplynování 4 000 čs. občanů-židů 

v Osvětimi 8./9. března 1944,  Společnost Edvarda Beneše, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy Praha,  7. 3. 200 

 

Pavel  Zeman - Cisis (1938/39, USA) und Schicksalswende (1938/39, Deutschland). 

Zwei Dokumentarfilmen über den Ereignisse in der Tschechoslowakei 1938, 24. 11, 

2007 Ort-Kommunales Kino Metropol Hamburg 

 

XII. Účast na grantových projektech 

Eva Javorská – Hradní fotoarchiv 1918-1933, Grantová agentura České republiky, 

nositel projektu Archiv Národního muzea, spoluřešitel 

 

Pavel 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 
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Pavel Zeman - Die nationalsozialistische Euthanasie und ihre Oper auf dem Gebiet 

der heutigen Tschechischen Republik  1939-1945, Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky,  Oberösterreichisches Landesarchiv-

Dokumentationsstelle  Hartheim, Stiftung Sächsische Gedenkstätte Pirna-

Sonnenstein,  projekt EU č. REM 2007-103, spoluřešitel 

 

XIII. Spolupráce s médii  

Pavel Zeman  -  rozhovor pro stanici Český rozhlas 6 o knize Götz Aly, Konečné 

řešení. Přesun národů a vyhlazení evropských Židů, Praha 2006,  6. 6. 2007 

 

Pavel Zeman  –  vystoupení v dokumentárním filmu Zrádce nebo oběť?, 

dokumentární film o prezidentovi  E. Háchovi, Česká televize – Televizní studio 

Ostrava, 2007 

 

XIV. Bibliografie pracovník ů 

Pavel Zeman – Pražský hrad v letech 1939-1989, in: Pražský hrad ve fotografii/1939-

1989, Praha 2007,  s. 7 - 10 

 

Pavel Zeman – Filmwochenschauen im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-

19425, in: Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945. 

Internationales Kolloquium (Regensburg 23.-25. 6. 2005 ), Adalbert-Stifter-Verein  

München, Národní filmový archiv Praha, do tisku 2008  

 

Vyhotovil: 

 

PhDr. Pavel Zeman, PhD.   

30. 1. 2008 

 


