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Úvod:
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) trvale uchovává a zpřístupňuje
dokumenty všech československých a českých prezidentů od roku 1918. Uplynulý rok 2012 byl
v jeho případě neméně náročný, jako ten předchozí. Archiv KPR během něj plnil své stálé
povinnosti dané § 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i potřebami svého zřizovatele – Kanceláře
prezidenta republiky (KPR). Hlavním úkolem roku se stalo provedení Generální inventury
Národního archivního dědictví 2012-2013 (GI NAD), díky níž se ke dni 18. 12. 2012 podařilo
po více než deseti letech získat kompletní přehled o skutečné kvantitě a kvalitě archiválií
svěřených Archivu KPR do péče. Navzdory věnování se tomuto úkolu zaznamenal Archiv KPR
rekordní nárůst objemu nahlédací a badatelské agendy, učinil výrazný posun ve zpracovávání
archiválií a výrazným způsobem se podílel na významném výstavním projektu – výstavě
„Dittatura vs. speranza“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech
1948-1989, která byla prezentována v Římě. Archiv KPR v roce 2012 učinil další nemalé kroky
na cestě k větší otevřenosti a zpřístupnění svého informačního bohatství. Proto lze rok 2012, dle
mého názoru, hodnotit jako velice úspěšný.

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
V Archivu KPR pracovali v roce 2012 PhDr. Jakub Doležal (od 1. 4. vedoucí Archivu
KPR, do té doby pověřený zastupováním vedoucího), PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr.
David Lorenc. Restaurátorské a konzervační práce zajišťoval externista akademický sochař a
restaurátor Josef Buňka. Bezpečnostnímu snímkování a pořizování profesionálních reprodukcí
archiválií se věnovali externí fotografové Stanislav Loudát a Jan Gloc. V rámci krátkodobých
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se na zpracovávání archivních souborů
podíleli Mgr. Eva Javorská, Bc. Eliška Charvátová, PhDr. Jitka Lněničková, paní Alena Fialová
a Mgr. Jiří Turek.
Navzdory značnému nárůstu objemu nahlédací a badatelské agendy a provádění Generální
inventury NAD se podařilo zachovat dosavadní rozdělení prací v Archivu KPR a vyhrazení
dvou pracovních míst (Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková) prakticky výhradně
pro zpracovávání archiválií (PaedDr. Vladimíra Vaníčková se kromě toho podílí spolu
s pracovnicí Archivu Pražského hradu na správě příruční knihovny Archivu KPR, respektive
příruční knihovny Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS KPR), Mgr. David Lorenc se
dále věnuje akviziční činnosti Archivu KPR na antikvárním trhu).
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ
Zásadním okamžikem a úkolem roku 2012 se stalo provedení Generální inventury NAD,
která završila práce na třídění archiválií zahájené v roce 2009 a během níž došlo po více než
deseti letech ke sladění evidence NAD Archivu KPR se skutečným stavem.
Před zahájením GI NAD bylo Archivu KPR dle údajů k 30. 6. 2012 svěřeno do péče
10 archivních souborů o rozsahu 1 397,32 běžných metrů (bm) – z toho 550,66 (39,4 %)
nezpracovaných, 846,66 (60,59 %) zpracovaných a 13,53 (0,96 %) inventarizovaných – a
11 719 evidenčních jednotek – z toho 7 007 (59,79 %) nezpracovaných, 4 712 (40,21 %)
zpracovaných a 41 (0,35 %) inventarizovaných.
Výše uvedená data dlouhodobě neodpovídala skutečnému stavu a částečně vycházela
z nepřesných údajů shromážděných během GI NAD 2001. Zjištění reálných dat bylo až do roku
2011 znemožněno nepřehlednou situací v depozitářích Archivu KPR. Míra zpracování byla
téměř trojnásobně nadhodnocena, protože byla stanovena bez ohledu na skutečné uvedení
archiválií v archivních pomůckách splňujících předepsané náležitosti dané příslušnými předpisy.
Drtivá většina zpracovaných archiválií byla dříve chybně vykazována jako inventarizovaná1, a
také metráž archiválií nebyla stanovována v souladu s příslušnou metodikou a byla
nadhodnocena zhruba o 67 %.2
Na základě inventury v depozitářích dokončené k 18. 12. 2012 a podle údajů v základní
evidenci NAD k 10. 1. 2013 spravuje Archiv KPR celkem 10 archivních souborů o rozsahu
1 363,58 běžných metrů (bm) – z toho 1 048,97 (76,92 %) nezpracovaných, 314,61 (23,07 %)
zpracovaných a 7,6 (0,55 %) inventarizovaných – a 14 363 evidenčních jednotek – z toho
12 476 (86,86 %) nezpracovaných, 1 887 (13,14 %) zpracovaných a 38 (0,26 %)
inventarizovaných. Uváděná míra zpracování a metráž jsou již stanoveny podle příslušné
metodiky3.
Z výše uvedených údajů je na první pohled patrný rozpor, kdy během GI NAD došlo
k poklesu metráže archiválií a zároveň k nárůstu počtu evidenčních jednotek o 22,56 %, což
souvisí právě s předchozím nadhodnocením metráže. Vysvětlením výrazného poklesu rozsahu
zpracovaných archiválií (z 60,59 % na 23,07 %) a množství zpracovaných evidenčních jednotek
1

Prozatímní inventární seznamy byly nesprávně vykazovány jako (dílčí) inventáře. Chyba byla opravena
v programu PEvA až v lednu 2013, čímž byly naplněny závěry kontroly Ministerstva vnitra z jara 2010, ale de facto
byla opravena ještě před zahájením GI NAD. Výše uvedené údaje z 30. 6. 2012 tedy byly v programu PEvA
následující: 1 397,32 běžných metrů (bm) – z toho 551,32 nezpracovaných, 846 zpracovaných a 733,6
inventarizovaných.
2
Archivní krabice o metráži 0,2 bm byly vykazovány jako archivní krabice s metráží 0,33 bm.
3
Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV ČR k vedení evidence Národního
archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb.
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(ze 40,21 % na 13,14 %) je z velké části fakt, že tento údaj byl dříve stanovován bez ohledu na
skutečné uvedení archiválií v archivních pomůckách. Některé archivní pomůcky navíc
nesplňovaly základní předepsané náležitosti, a proto musely být během GI NAD celkem tři
archivní pomůcky vyřazeny. Porovnání současného stavu se situací před zahájením GI NAD je
přehledně znázorněno v níže uvedených tabulkách a podrobně v přílohách č. 1-4.4

Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR podle metráže (2002-2012).
celkem

N

Z

I

Metráž
bm

bm

%

bm

%

bm

%

GI 2001

1215

398

32,75

817

67,24

729

60

před GI 2012

1397,32

550,66

39,4

846,66

60,59

13,53

0,96

GI 2012
(skutečnost)

1363,58

1048,97

76,92

314,61

23,07

7,6

0,55

Tabulka č. 2 – Celkové množství archivních souborů a evidenčních jednotek Archivu KPR
(2002-2012).
Evidenční
jednotky a
archivní soubory

evidenčních jednotek
archivních
souborů

celkem

N

Z

I

ks

ks

%

ks

%

ks

%

GI 2001

5

5124

1130

22,05

3994

77,95

2839

55,41

před GI 2012

10

11719

7007

59,79

4712

40,21

41

0,35

GI 2012
(skutečnost)

22

14363

12476 86,86

1887

13,14

38

0,26

Závěrem nutno dodat, že vymezení archivních souborů v evidenci NAD, jejich uložení
v depozitářích a rozdělení evidenčních jednotek mezi archivní soubory vždy nerespektovaly
provenienční princip. Jako příklad lze uvést některé „sbírky“ – Sbírku videokazet, Sbírku
audiokazet a jiných zvukových záznamů a Sbírku darů, do nichž byly uměle přesunuty
4

Jedná se o následující tři prozatímní inventární seznamy, které nebyly předkládány badatelům a v souladu
s Pokyny odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra k provedení GI NAD v archivech ČR v letech
2012─2013 byly vyřazeny jako nevyhovující: č. 3, Výstřižky uložené v Archivu KPR, 1948-1998, rok vzniku
2002; č. 20, Sbírka filmů, 1937-1985, rok vzniku 2006; č. 21, Sbírka videokazet, 1989-2003, rok vzniku 2006.
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archiválie z tzv. videoarchivu a audioarchivu Václava Havla a dalších celků, které byly součástí
jeho sekretariátu, tedy fondu Kancelář prezidenta republiky. Některé tyto sbírky ani nebyly
vytvořeny podle pramenovědných kategorií, respektive evidenčních jednotek, ale podle
fyzických nosičů (Sbírka filmů × Sbírka videokazet). Ve skutečnosti je v Archivu KPR uloženo
22 archivních souborů. Na rozdíl od výše jmenovaných sbírek nejsou některé reálně existující
soubory evidovány a jejich evidenční jednotky jsou nejčastěji zahrnuty do fondu KPR (např.
Lesní správa Lány, Správa zámku Lány, Londýnský archiv, Šámal Přemysl, Havelka Jiří,
Smutný Jaromír aj.) Přemanipulování evidenčních jednotek mezi archivními soubory bude
provedeno do konce února 2013, kdy bude rovněž kompletně dokončena GI NAD.

III. SPISOVÁ SLUŽBA A PŘEDARCHIVNÍ PÉČE
V rámci dohledu na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jeho příspěvkových
organizací dořešil Archiv KPR v únoru 2012 ve spolupráci s Oddělením spisové služby OSAS
KPR a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky (VKPR) problém částečného zdvojování ve
výkonu spisové služby u dokumentů, které byly původně adresovány prezidentu republiky, ale
z jeho rozhodnutí postoupeny VKPR k samostatnému vyřízení. Nalezené řešení bylo úspěšně
zavedeno do praxe.
V srpnu 2012 byl vyřešen problém s evidencí, vyřízením a uložením dokumentů
Archivu KPR z let 2004-2009, které byly vyřízeny aniž byly vloženy do spisů. V této
souvislosti byla přehledně uspořádána registratura Archivu KPR, čímž byl splněn předpoklad
pro úspěšné provedení spisové prohlídky ze strany Oddělení spisových služeb OSAS KPR
v srpnu 2012.
Na základě výsledků jednání mezi pracovníky OSAS KPR a jejich setkání se zástupci
firmy GORDIC dne 19. 4. 2012 byla v průběhu listopadu 2012 dokončena metodika pro
provádění skartačního řízení u dokumentů KPR a SPH z let 1992-2002, které byly původně
evidovány v předchozím elektronickém systému pro výkon spisové služby, a poté převedeny do
nynějšího systému Ginis. Metodika byla schválena v prosinci 2012 a od té doby se jí řídí
vyřazování těchto dokumentů.
Vzhledem k množství jiných úkolů byla bohužel přerušena příprava návrhu nového
Spisového řádu KPR a jejích příspěvkových organizací. Jeho dokončení bude jednou
z priorit roku 2013.
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IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ
V oblasti výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje
s pracovištěm předarchivní péče a skartace OSAS KPR, které tento výběr pečlivě připravuje.
V listopadu 2012 proběhlo skartační řízení u dokumentů fondu KPR – protokolu „0“ z let 19911998. Dokumenty vybrané za archiválie budou převzaty Archivem KPR až v roce 2013 po
dokončení GI NAD. V souladu s výše zmíněnou metodikou (viz bod III) byla zahájena příprava
skartačního řízení u dokumentů KPR – protokolu „1“ z let 1992-1998.
V rámci výběru archiválií mimo skartační řízení se Archivu KPR podařilo v březnu
2012 získat matriku nositelů Řádu 25. února 1948 (3 svazky), která byla Archivu KPR darována
občanským sdružením Czech Medals and Orders Society.
Přehled přírůstků Archivu KPR za rok 2012 je uveden v příloze č. 5.

V. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
S ohledem na velmi nízkou míru zpracování Archivu KPR (23,07 % celkového rozsahu
archiválií a 13,14 % celkového množství evidenčních jednotek) bylo zpracovávání archiválií
chápáno i v roce 2012 jako jedna z hlavních priorit činnosti archivu. Absence archivních
pomůcek ztěžuje výkon neustále narůstající nahlédací a badatelské agendy a nutí k využívání
registraturních pomůcek i v těch případech, kde by to jinak nebylo nutné.
Tvorba archivních pomůcek byla v roce 2012 přizpůsobena nové legislativě5 a pokud
možno i duchu připravovaných nových Základních pravidel pro zpracování archiválií, jejichž
schválení se předpokládá v roce 2013. Během roku 2012 bylo vypracováno celkem 5 nových
archivních pomůcek (2 inventáře, 2 manipulační seznamy II. typu a 1 dílčí inventář – viz níže),
které budou předloženy ke schválení v únoru 2013 a kterými bude zpřístupněno 2 801
evidenčních jednotek o rozsahu 88,09 bm (2 801 evidenčních jednotek o rozsahu 88,09 bm
zpracováno, z toho 2 601 evidenčních jednotek o rozsahu 54,89 bm inventarizováno). Pomůcky
budou zapsány v evidenci NAD až po jejich schválení.
Díky loňskému dokončení třídění archiválií již mohlo jejich zpracovávání v roce 2012
probíhat maximálně efektivně a plně v souladu s novou koncepcí zpracovávání a zpřístupňování
archiválií vypracovanou v minulém roce. Především pokračovalo zpracovávání fondu KPR –
registraturního období 1965-1969 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Do konce roku
2012 se podařilo nově uspořádat cca 6 bm archiválií protokolu 1/1000 a spisových znaků A, B,

5

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb.
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C, E, F a S a vypracovat manipulační seznam, kterým bude zpřístupněno 82 evidenčních
jednotek o rozsahu 16,4 bm.
Podobně intenzivně bylo pokračováno ve zpracovávání tzv. videoarchivu prezidenta
Václava Havla z fondu KPR (řešitel Mgr. David Lorenc; do konce roku bylo nově uspořádáno
cca 400 videokazet) a ve zpracovávání fondu KPR – protokolu T (tajné) a PT (přísně tajné)
(řešitelka Mgr. Eva Javorská; nově uspořádáno 2,5 bm spisů z let 1945-1963). K této významné
části fondu byl v roce 2012 vypracován manipulační seznam, kterým bude zpřístupněno 118
evidenčních jednotek o rozsahu 16,8 bm (z toho 51 evidenčních jednotek o rozsahu 5,1 bm již
bylo zpřístupněno v předchozím prozatímním inventárním seznamu, který bude touto novou
pomůckou plněn nahrazen).6
S ohledem na nevyhovující způsob jejího uložení bylo podle zadané metodiky v roce 2012
zahájeno a dokončeno zpracování Sbírky odňatých a vrácených vyznamenání (řešitel Mgr.
David Lorenc), k níž byl vypracován dílčí inventář čítající 5 447 jednotek popisu a
zpřístupňující 2 599 evidenčních jednotek o rozsahu 54,59 bm. Insignie vyznamenání byly
během zpracování uloženy ve speciálních zásuvkách určených pro uložení vyznamenání a
jiných drobných předmětů v depozitáři Švamberský dům, který byl zrekonstruován v loňském
roce. Insignie, k nimž se nedochovaly původní etuje, byly předtím vloženy do speciálních
krabiček vyrobených na míru firmou EMBA.
Ze stejného důvodu, tedy z potřeby jejího vhodného uložení, bylo v roce 2012 zahájeno
zpracování Sbírky vyznamenání (řešitel PhDr. Jakub Doležal). V průběhu roku se podařilo
uspořádat všechny insignie Československých řádů Bílého lva a Československých medailí
Bílého lva (celkem 47 evidenčních jednotek o rozsahu 1,89 bm). V té souvislosti bylo také
dokončeno jejich restaurování zahájené v roce 2008 (viz bod VII).
Po zhodnocení dosavadních výsledků čtyřleté práce a s přihlédnutím k nově stanoveným
prioritám ve zpracovávání archiválií a dalším okolnostem bylo na začátku roku 2012 zastaveno
zpracovávání jmenného rejstříku k fondu KPR – protokolu PI (jmenování) (dokončeno
období 1919-1927). Řešitelce tohoto úkolu PhDr. Jitce Lněničkové bylo nově přiděleno
zpracovávání osobních fondů, v němž budou lépe využity její jazykové schopnosti autorky
řady publikací a odbornost zkušené historičky. Podle zadané metodiky se do konce roku
podařilo uspořádat fondy Škarvan František, JUDr. a Sýkora Václav, JUDr., k nimž byly

6

Nutno dodat, že zpracovávání tohoto souboru zahájené v roce 1992 bylo několikrát přerušeno a kvůli nepřehledné
situaci v depozitářích Archivu KPR bohužel nepostupovalo komplexně. Proto je třeba počítat s tím, že ve
vypracované archivní pomůcce nejsou zahrnuty všechny spisy z let 1945-1963 (jedná se zhruba o polovinu
celkového objemu). Po dokončení třídění archiválií v Archivu KPR, vypracování plánu nové lokace a následném
rozsáhlém stěhování je od roku 2012 již tento soubor, stejně jako všechny ostatní, zpracováván „načisto“.
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vypracovány inventáře čítající 197 jednotek popisu, zpřístupňující 2 evidenční jednotky o
rozsahu 0,3 bm a přinášející stručné biografie původců těchto souborů.
Archiv KPR v roce 2012 výrazně pokročil v přepisu matrik nositelů státních
vyznamenání z let 1945-1992 a v jejich zpřístupňování na internetových stránkách archivu
(řešitelé Alena Fialová, Mgr. Jiří Turek, Bc. Eliška Charvátová, PhDr. Jakub Doležal). Po
dokončení přepisu příslušných matrik bylo na web Archivu KPR nově umístěno dalších 20
seznamů nositelů následujících vyznamenání a cen: Čestný odznak Za zásluhy o výstavbu státu,
Čestný odznak Za pracovní obětavost, Veřejné uznání podle dekretu prezidenta republiky č.
89/1945 Sb., Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Čestný titul
Hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce, Řád
Vítězného února, Řád práce, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile
Hrdina práce spojená s čestným titulem Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II.
stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně
– čestný putovní praporec Bojovníkům práce, Československé vyznamenání práce III. stupně –
bronzová medaile Za pracovní obětavost, Československé vyznamenání práce III. stupně –
čestný putovní praporec Úderníkům práce, vyznamenání Za statečnost, Československá
novinářská cena, Čestný titul Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu, Řád Bílého lva
(1991-1992), Řád T. G. Masaryka (1991-1992), Řád M. R. Štefánika (1991-1992), medaile Za
hrdinství (1991-1992) a medaile Za zásluhy (1991-1992). Dále byl přepsán 6. a 7. svazek matrik
nositelů vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (č. 16515-24522).7
V souvislosti s výše uvedeným úkolem a shrnutím jeho dosavadních výsledků byly v roce
2012 uspořádány evidenční knihy k udělování státních vyznamenání z let 1922-1995 z fondu
KPR (řešitel PhDr. Jakub Doležal), jejichž drtivou většinu tvoří právě matriky nositelů. Text
dílčího inventáře čítajícího 130 jednotek popisu a zpřístupňujícího 4,66 bm archiválií a 101
evidenčních jednotek bude dokončen v roce 2013.
V roce 2012 bylo podle zadané metodiky zahájeno zpracování databáze nositelů
Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva (řešitelé Mgr. Jiří
Turek, poté Bc. Eliška Charvátová). Na rozdíl od výše zmíněných seznamů není tato databáze
vytvářena jen na základě matrik, ale i spisů s rozhodnutími prezidentů republiky o propůjčení,
respektive udělení těchto významných státních vyznamenání.
7

Na začátku roku 2012 byly na webu umístěny seznamy nositelů pouhých 9 státních vyznamenání a cen.
V současné době jsou zde zveřejněny seznamy nositelů 29 státních vyznamenání a cen z let 1945-1992. Kromě
přehlednějšího zpřístupnění (viz bod X) jsou tyto seznamy také lépe a podrobněji zpracovány (doplnění o příslušné
normy a stanovy, přesné citace zdrojů apod.). Ze souboru evidenčních knih k agendě udělování státních
vyznamenání uložených v Archivu KPR tak zbývá dokončit přepis matrik nositelů pouhých 3 státních vyznamenání
(Řád 25. února 1948, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a vyznamenání Za vynikající práci). Na druhou stranu je
třeba dodat, že tato vyznamenání patří k těm nejvíce udělovaným.

8

Již v lednu 2012 Archiv KPR dokončil práce na zpřístupnění archivních pomůcek na
svých internetových stránkách. Všechny archivní pomůcky Archivu KPR jsou tak v současné
době dálkově zpřístupněny ve formátu PDF s možností fulltextového vyhledávání.

VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Trend rostoucího zájmu o využívání informačního bohatství Archivu KPR pokračoval i
v roce 2012, kdy byl zaznamenán výrazný vzestup počtu dotazů a badatelů, což se přirozeně
odrazilo v množství času stráveného výkonem nahlédací a badatelské agendy. Přesto se
podařilo dodržet dosavadní standard v rychlosti vyřizování doručených podání a na všechny
dotazy doručené obvykle prostřednictvím elektronické pošty bylo odpovídáno zpravidla do
druhého dne. Pokud si jejich vyřízení vyžádalo delší čas, byl podatel alespoň informován o
přijetí podání a přibližném datu jeho vyřízení.
Archiv KPR v roce 2012 zodpověděl a vyřídil celkem 359 dotazů a žádostí o vyhledání
archiválií, 9 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 1 žádost o poskytnutí ověřených
kopií archiválií, 4 žádosti o udělení souhlasu s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií
a 1 žádost o spolupráci v rámci řízení o vydání osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb., o
účastnících odboje a odporu proti komunismu. Kromě toho Archiv KPR spolupracoval
s Odborem politickým KPR, Tiskovým odborem KPR i jinými organizačními součástmi KPR a
mimo jiné se podílel na vyřízení 2 žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Mnohé odpovědi na složitější dotazy a žádosti nabyly spíše povahy
rešerší, které byly zařazeny do pomocné kartotéky Archivu KPR pro budoucí využití. Za služby
poskytnuté Archivem KPR bylo v roce 2012 v souladu s platným ceníkem služeb a
reprodukčních poplatků vyúčtováno celkem 4 900 Kč.
Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2012 celkem 149 badatelů (z toho 29 ze
zahraničí – 16 ze Slovenské republiky, 2 ze Spolkové republiky Německo, 2 z Francouzské
republiky, 2 z Kanady, 1 ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 1 z Ruské
federace, 1 z Polské republiky, 1 z Alžírské a demokratické lidové republiky, 1 z Republiky
Srbsko, 1 z Republiky Rakousko a 1 ze Švýcarské konfederace), kteří vykonali 266 studijních
návštěv. Obě čísla jsou pozoruhodná i z toho důvodu, že v červenci a srpnu byl provoz
badatelny částečně omezen z důvodu provádění Generální inventury NAD. Příčin zvyšujícího se
zájmu o studium v Archivu KPR je celá řada. Je zřejmé, že tato rostoucí poptávka je
v posledních letech stimulována také kvalitnější nabídkou (viz grafy níže).
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Prokazovaná vstřícnost vůči veřejnosti se Archivu KPR vrací nejen vzájemnou výměnou
informací a získáváním zpětné vazby, ale v uplynulém roce například i tím, že pět badatelů
během něj zaslalo Archivu KPR své publikované práce, které vznikly na základě studia
v Archivu KPR a které obohatily archivní příruční knihovnu.

Kromě tradičního vyřizování žádostí o poskytnutí originálů či reprodukcí archiválií pro
výstavní účely se Archiv KPR v roce 2012 významným způsobem věnoval i autorské výstavní
činnosti. Spolu s Velvyslanectvím České republiky při Svatém stolci a Ústavem pro studium
totalitních režimů se stal jedním ze spolupořadatelů výstavy „Dittatura vs. speranza“ („Diktatura
vs. naděje“) o pronásledování římskokatolické církve v komunistickém Československu 1948–
10

1989, která byla prezentována v budově Papežské univerzity Svatého Kříže v Římě ve dnech 26.
11. 2012 – 31. 1. 2013. Pracovníci Archivu KPR PaedDr. Vladimíra Vaníčková (kurátorka
výstavy) a Mgr. David Lorenc se mimo jiné věnovali zpracování koncepce výstavy, sestavení
autorského týmu a koordinaci prací v jeho rámci, organizačnímu zajištění, zpracování
odborných textů, výběru archiválií, odborné a jazykové redakci externě zpracovaných textů i
korekturám graficky zpracovaných tabel. Během odborného zpracování tématu vypracovali
rešerše archivních fondů a sbírek v péči 38 archivů, právnických či fyzických osob, z nichž bylo
vybráno cca 200 reprodukcí archiválií, včetně 9 archiválií uložených v Archivu KPR.
Výstavu podpořila Česká biskupská konference a mezi partnery tohoto projektu figurovaly
další významné vědecké instituce ČR (Národní archiv, Historický ústav Akademie věd ČR aj.).
Čestné záštity výstavě udělili: Tarcisio kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce,
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dominik kardinál
Duka, arcibiskup pražský a primas český, a prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.
Otevření výstavy dne 26. 11. 2012 se stalo významnou společenskou událostí, které se
kromě autorského týmu zúčastnila i řada čestných hostů (Giovanni kardinál Coppa, prof. Jiří
Drahoš, předseda Akademie věd ČR, Dominik kardinál Duka, dr. Pavel Fischer, politický ředitel
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů, prof. Luis Romera z univerzity Santa Croce, Hanna Suchocká, velvyslankyně Polska u
Svatého stolce, Miloslav kardinál Vlk aj.).
Archiválie Archivu KPR se v roce 2012 objevily také na jiných výstavách. Na výstavu
instalovanou na recepci Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky u příležitosti
oslav výročí nezávislosti Alžírska dne 20. 11. 2012 bylo poskytnuto celkem 145 reprodukcí
archiválií, které byly dány k dispozici i tamnímu národnímu archivu.
Celkem 3 reprodukce archiválií z Archivu KPR byly prezentovány na výstavě pořádané
Matematicko-fyzikální fakultou u příležitosti mezinárodní konference „Relativity and
Gravitation: 100 years after Einstein in Prague“ (25.–29. 6. 2012, Karolinum).
Na výstavu pořádanou ve francouzském městě Darney o tamním bývalém starostovi André
Maria Alfredu Barbierovi byla poskytnuta reprodukce Československého řádu Bílého lva III.
třídy (občanská skupina, typ 1922), jehož byl výše zmíněný nositelem.
V souvislosti se setkáním prezidentů České republiky, Slovenské republiky, Srbské
republiky a Chorvatské republiky v únoru 2012 umožnil Archiv KPR na přání Protokolu KPR
krátkodobě vystavit v interiéru Zámku Lány vybrané archiválie týkající se dějin vzájemných
vztahů.
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V oblasti využívání archiválií Archiv KPR v roce 2012 výrazně spolupracoval s médii a
kromě zodpovídání jejich četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií poskytl
České televizi reprodukce českého opisu Mnichovské dohody a její notifikace čs. vládě a
reprodukce archiválií k vládní krizi z února 1948 a udělil souhlas s jejich užitím
v dokumentárním cyklu „České (20.) století“.
Asi nejvýraznější stopou, kterou Archiv KPR v roce 2012 zanechal v médiích, byla
reportáž České televize, která byla natáčena během dne otevřených dveří pro zaměstnance
Hradu a Lán pořádaného dne 8. 6. 2012 u příležitosti Mezinárodního dne archivů a vysílána
tentýž den v Událostech. Díky spolupráci s Tiskovým odborem KPR a navzdory jinak
skromnému příspěvku Archivu KPR se informace o celostátním připomínání Mezinárodního
dne archivů podařilo dostat do zpráv veřejnoprávního média v hlavním vysílacím čase.
Dne 3. 9. 2012 proběhlo v prostorách Archivu KPR natáčení filmového dokumentu
Stanislava Motla s názvem „Záhada ztraceného obrazu“ určeného pro cyklus České televize
„Stopy, fakta, tajemství“. Dokument o osudu portrétu prezidenta Edvarda Beneše a příběhu jeho
autorky Anny Šrámkové byl vysílán dne 5. 12. 2012 na kanálu ČT 1.
Archiv KPR se v roce 2012 objevil i v rozhlasovém éteru. Dne 24. 10. 2012 se v archivu
konalo rozhlasové natáčení pro víkendové vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava, jehož tématem
byly oslavy 28. října a návštěva rumunského krále Carola II. v Československu v říjnu a
listopadu 1936. Jeho výsledkem byl dvouhodinový pořad, který byl vysílán v sobotu 27. 10.
2012 dopoledne.

Jak již bylo zmíněno, Archiv KPR se v roce 2012 poprvé ve své historii zapojil do oslav
Mezinárodního dne archivů (9. 6.). Dne 8. 6. 2012 se v Archivu KPR konal den otevřených
dveří pro zaměstnance Hradu a Lán. Této jedinečné příležitosti využilo zhruba 80 našich
kolegů z Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Vojenské KPR a Útvaru pro
ochranu prezidenta Policie ČR, kteří navštívili archiv v pravidelných hodinových prohlídkách,
aby si prohlédli jeho prostory a seznámili se s prací archivářů a některými zajímavými
archiváliemi.

Archiv KPR se snažil v rámci svých možností vyhovět také zájemcům o exkurzi. Jediná
exkurze v tomto roce se uskutečnila dne 24. 5. 2012, kdy Archiv KPR navštívili kolegové ze
Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou a z Archivu Arcibiskupství pražského.
Dne 14. 5. 2012 navštívil Archiv KPR pan Brad Dobski – praprasynovec Charlotty
Garrigue Masarykové, manželky prezidenta T. G. Masaryka. Panu Dobski a jeho přátelům byla
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umožněna prohlídka reprezentačních prostor Nového paláce Pražského hradu, depozitářů
Archivu KPR a panelů z výstavy „Život TGM na Hradě – všední i sváteční“. V badatelně
Archivu KPR si hosté prostudovali fotografie a jiné dokumenty vztahující se k osobě Charlotty
G. Masarykové a její rodině.

VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V rámci preventivní péče o fyzický stav archiválií a snahy o zabezpečení udržování
stálého klimatu v depozitářích byla v prosinci 2012 provedena krátkodobá úprava oken ve
čtyřech depozitářích, kde byly dosud v zimním období problémy s nízkou relativní vlhkostí
vzduchu. Dne 20. 1. 2012 proběhla revize všech zvlhčovačů instalovaných v depozitářích
Archivu KPR.
Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR.
Za rok 2012 bylo pořízeno rekordních 16 758 originálních negativních snímků a stejné množství
negativních kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití. Kromě jiného tak byly
pořízeny bezpečnostní kopie spisů Adolfa Hitlera, Reinharda Heydricha, K. H. Franka a části
korespondence československých prezidentů s představiteli jiných států.
Během přípravy plánu bezpečnostního snímkování byl vypracován kompletní soupis
bezpečnostních kopií archiválií Archivu KPR, který je od té doby průběžně aktualizován. Dne
28. 6. 2012 byly všechny dosud zhotovené archivní negativy mikrofilmů Archivu KPR z let
2004-2012 (celkem 56 kusů) uloženy v depozitáři Bezpečnostního odboru KPR, čímž byla
naplněna ustanovení příslušných předpisů.8 Inverzní negativy byly uloženy v depozitáři Archivu
KPR. Všechny mikrofilmy (archivní negativy, inverzní negativy i uživatelské pozitivy) byly
dosud ukládány v kancelářích Archivu KPR.
V roce 2012 pokračovaly dříve zahájené restaurátorské projekty. Především bylo
dokončeno restaurování Československých řádů Bílého lva a Československých medailí
Bílého lva ze Sbírky vyznamenání započaté v roce 2008. Akademickým sochařem Josefem
Buňkou bylo v roce 2012 restaurováno a opraveno celkem 8 Československých řádů Bílého lva
II., III., IV. a V. třídy, typů 1922 i 1961, skupiny vojenské a občanské. Všechny tyto řády a
medaile byly nově uloženy ve speciálních zásuvkových skříních v depozitáři Švamberský dům,
kde je udržována stálá a vhodná relativní vlhkost vzduchu, čímž jsou vytvořeny základní

8

§ 14 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č.
060410 o místě a způsobu ukládání originálních mikrofilmových kopií památek kategorie I, Ia Archivu Pražského
hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky.
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podmínky pro alespoň částečné omezení negativního působení oxidace stříbra. Restaurování
těchto vyznamenání je předpokladem pro zhotovení jejich kvalitních reprodukcí, které Archiv
KPR dosud nemá k dispozici a jejichž pořízení je plánováno na rok 2013.
V roce 2012 dále pokračovala vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu
KPR, kterou provádělo knihařství pana Milana Čápa. Novou vazbou bylo opatřeno 69 podacích
deníků z protokolu R (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 4 podací deníky z protokolu F
(Národní fond Masarykův) a 1 podací deník k protokolu Ved (vedoucí KPR).

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU
V důsledku loňské rekonstrukce depozitářů, vytvoření plánu nové lokace archiválií a
následného rozsáhlého stěhování v závěru roku 2011 byl v roce 2012 vypracován nový přehled
lokace archiválií Archivu KPR podle jednotlivých depozitářů. Všechny regály, skříně a
zásuvky byly nově opatřeny informačními tabulkami, respektive popisnými štítky, čímž byla
zajištěna základní jednoduchá orientace v depozitářích pro všechny pracovníky Archivu KPR.
Po zmíněné rekonstrukci v roce 2011 zbyl poslední depozitář, který není vybaven čidly na
měření teploty a relativní vlhkosti a v němž není instalován zabezpečovací systém EZS. Dne 22.
3. 2012 se v tomto depozitáři konala schůzka se zástupci Odboru památkové péče KPR a
Odboru nemovitého majetku SPH, na které byly hledány možnosti napojení depozitáře na oba
systémy. Nalezené řešení bude realizováno v roce 2013.
Po zjištění samovolného pojezdu některých posuvných regálů v nově zrekonstruovaném
depozitáři Švamberský dům bylo dne 21. 2. 2012 upraveno nastavení kolejnic
instalovaných do vložené podlahy, čímž se podařilo problém vyřešit. Jeho příčinou byl
nerovnoměrný pokles vložené podlahy v důsledku zatížení regálů archiváliemi během stěhování.
Kromě pravidelné revize posuvných regálů Archivu KPR proběhlo dne 24. 4. 2012
dodatečné zavětrování regálů v těch depozitářích, které v loňském roce neprošly rekonstrukcí.
Dne 17. 12. 2012 byly opraveny a zpevněny police pro uložení registraturních
pomůcek, čímž bylo zabráněno jejich pravděpodobnému zhroucení.

IX. PŘÍRUČNÍ KNIHOVNA
Příruční knihovna Archivu KPR, začleněná do knihovny OSAS KPR, se tematicky
zaměřuje na archivní teorii a praxi a moderní dějiny. V roce 2012 byla doplněna o 57 knižních
novinek a 68 knih získaných darem nebo koupí v antikvariátu. Celkový počet přírůstků
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knihovny OSAS KPR za rok 2012 je uveden ve výroční zprávě Archivu Pražského hradu
(Archiv PH).
Ve spolupráci s Archivem PH pokračovala revize knižního fondu příruční knihovny
Archivu KPR, která obnáší kromě dodatečné evidence dosud neevidovaných knih (zpravidla
staršího data vydání) také její restrukturalizaci podle nově stanoveného systému věcných celků,
včetně přehlednějšího uložení jednotlivých knihovních jednotek. V roce 2012 bylo v příruční
knihovně Archivu KPR celkem zaevidováno 343 knihovních jednotek (z toho 57 knižních
novinek, 68 knih získaných darem nebo koupí v antikvariátu a 218 dříve získaných a dosud
nezaevidovaných knihovních jednotek). Celkem 947 knihovních jednotek bylo připraveno
k dodatečnému zaevidování v centrální databázi příruční knihovny OSAS KPR.
Některé vybrané publikace vztahující se k Zámku Lány a prezidentu T. G. Masarykovi byly
v únoru 2012 na přání Protokolu KPR krátkodobě vystaveny v interiéru Zámku Lány během
setkání prezidentů České republiky, Slovenské republiky, Srbské republiky a Chorvatské
republiky.

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY
Kromě pravidelných aktualizací se internetové stránky Archivu KPR v průběhu roku 2012
dočkaly řady změn, které přispěly k jejich zdokonalení, zpřehlednění a širšímu a snadnějšímu
využití.
V září 2012 byla spuštěna anglická verze webových stránek, což výrazným způsobem
přiblížilo Archiv KPR potenciálním zahraničním badatelům. Text poskytnutý překladatelskou
firmou byl nutně upraven a přizpůsoben archivní terminologii použité v anglické verzi zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vypracované
Ministerstvem vnitra.
Již v lednu 2012 byla na webových stránkách Archivu KPR zřízena nová rubrika
„Archiválie měsíce“, kde jsou pravidelně prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním
událostem a výročím ve formátu PDF. O zřízení této nové služby veřejnosti se objevila pozitivní
informace na webu České archivní společnosti, webu Rady vědeckých společností ČR a
v únorovém čísle měsíčníku Dějiny a současnost.
V srpnu 2012 byly webové stránky doplněny o další novou rubriku „Státní
vyznamenání“, kde jsou průběžně zveřejňovány seznamy nositelů československých a českých
státních vyznamenání a cen (viz bod V). Tyto seznamy byly do té doby nepřehledně umístěny
spolu s archivními pomůckami v sekci „Archivní fondy a sbírky“.
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XI. VĚDECKÁ, EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A JINÁ ODBORNÁ ČINNOST
Přes velké pracovní vytížení a množství jiných povinností se pracovníci Archivu KPR
v roce 2012 věnovali i této oblasti své činnosti, často v souvislosti s již výše zmíněnými úkoly.
PhDr. Jakub Doležal se kromě sledování problematiky eGovernmentu věnoval otázce
amerických prezidentských knihoven a současnému trendu v oblasti uchovávání paměti českých
prezidentů – vzniku nových institucí v České republice podle jejich údajného „vzoru“,
porovnání jednotlivých způsobů trvalého uchování prezidentských dokumentů v různých zemích
světa a dějinám Správy domu prezidenta republiky v období T. G. Masaryka. K těmto tématům
přednesl příspěvky na mezinárodní konferenci „Preserving the Memory of the Presidency“,
respektive konferenci k 75. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka s podtitulem „Osobnost T.
G. Masaryka z pohledu historie všedního dne“ (viz bod XII).
PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se nadále věnovali tématu perzekuce
římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989. Významným výstupem tohoto
jejich odborného zájmu byla výstava „Dittatura vs. speranza“ (viz bod VI).
Za zmínku v této části dále stojí, že Archiv KPR v meziresortním připomínkovém řízení
v květnu 2012 uplatnil prostřednictvím KPR své připomínky k návrhu novely vyhlášky č.
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů. Připomínky zpracované PhDr. Jakubem Doležalem se týkaly zejména
nového sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými
archivy a některých ustanovení vzorového badatelského řádu, přičemž bylo navrženo spojení
badatelského listu s žádostí o souhlas s použitím vlastnoručního reprodukčního zařízení. Během
meziresortního připomínkového řízení k návrhu nové vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové
služby v květnu 2012 Archiv KPR připomínky neuplatnil.
Ve spolupráci s dalšími odděleními OSAS KPR a Odborem legislativy a práva KPR se
PhDr. Jakub Doležal v listopadu 2012 podílel na zpracování seznamu činností vykonávaných
KPR v agendě A 1343 Archivnictví a spisová služba, který bylo potřeba vypracovat v souvislosti
se zprovozněním základních registrů.

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH
AKCÍCH
Jakub Doležal – seminář na téma novela Základních pravidel pro zpracování archiválií (31.
1. 2012, Státní okresní archiv Semily),
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Jakub Doležal – jednání Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu a Archivu AV
ČR (6. 2. 2012, Gabčíkova 10, Praha 8),
Jakub Doležal – Valná hromada České archivní společnosti (27. 3. 2012, Národní archiv,
Archivní 4, Praha 4),
Jakub Doležal – pracovní seminář České informační společnosti – pobočky při Národním
archivu v Praze zaměřený na problematiku bezpečnostního snímkování (29. 3. 2012, Národní
archiv, Archivní 4, Praha 4),
Jakub Doležal, Eva Javorská, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – exkurze v Archivu
Arcibiskupství pražského (18. 6. 2012, Arcibiskupský palác, Hradčanské náměstí, Praha 1),
Jakub Doležal – školení operátorů PEvA pro Generální inventuru NAD (19. 6. 2012, fa
AUROTON, Prosecká 63, Praha 9),
Jakub Doležal, Eva Javorská – konference k 75. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka
s podtitulem „Osobnost T. G. Masaryka z pohledu historie všedního dne“ (21. 9. 2012, Muzeum
TGM v Lánech), příspěvek: Správa domu prezidenta republiky a všední den prezidenta T. G.
Masaryka v dokumentech Archivu Kanceláře prezidenta republiky (Jakub Doležal),
Jakub Doležal – mezinárodní konference „Preserving the Memory of the Presidency“ (10.
10. 2012, Varšava), příspěvek: The Archives of the Office of the President of the Czech Republic
– openness, tradition, professionalism (Jakub Doležal),
Jakub Doležal – pracovní seminář České informační společnosti – pobočky při Národním
archivu v Praze zaměřený na problematiku filmových a zvukových archiválií (23. 10. 2012,
Národní archiv, Archivní 4, Praha 4),
Jakub Doležal – seminář a setkání u příležitosti oslav 60. výročí založení Archivu AV ČR a
80. výročí založení Ústavu TGM (25. 10. 2012, vila Lanna, AV ČR, V Sadech 1, Praha 6),
příspěvek: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „Malý národní archiv“ (Jakub Doležal),
Jakub Doležal, Eliška Charvátová, Eva Javorská, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková –
exkurze ve Vojenském ústředním archivu (26. 10. 2012, Invalidovna, Sokolovská 24, Praha 8),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – exkurze v Archivu Národní knihovny (19. 11. 2012,
Centrální depozitář Národní knihovny, Sodomkova 2/1146, Praha 15 – Hostivař),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – slavnostní vernisáž výstavy „Dittatura vs. speranza“
(26. 11. 2012, Papežská univerzita Svatého Kříže, Řím),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – přednáška biskupa Václava Malého o katolickém
disentu (11. 12. 2012, Knihovna Václava Havla, Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1).
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XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (uložení dokumentů nadace
v depozitářích Archivu KPR),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci
(výstava „Dittatura vs. speranza“),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů (výstava
„Dittatura vs. speranza“),
Jakub Doležal – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (členství v Akviziční a
metodické komisi),
Jakub Doležal – Česká televize (vystoupení ve filmovém dokumentu Stanislava Motla
„Záhada ztraceného obrazu“, cyklus „Stopy, fakta, tajemství“),
Jakub Doležal – Český rozhlas (vystoupení ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu 3 –
Vltava o oslavách 28. října a návštěvě rumunského krále Carola II. v Československu v říjnu a
listopadu 1936),
Jakub Doležal – Czech Medals and Orders Society (výměna informací a dar matriky Řádu
25. února 1948).

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Množství archiválií Archivu KPR před provedením GI NAD 2012-2013 (stav
k 30. 6. 2012).
Příloha č. 2 – Celkový počet evidenčních jednotek Archivu KPR před provedením GI NAD
2012-2013 (stav k 30. 6. 2012).
Příloha č. 3 – Množství archiválií Archivu KPR po provedení GI NAD 2012-2013 (stav k 18.
12. 2012).
Příloha č. 4 – Celkový počet evidenčních jednotek Archivu KPR po provedení GI NAD 20122013 (stav k 18. 12. 2012, 2 strany).
Příloha č. 5 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2012 (2 strany).

Zpracoval:
V Praze dne 31. ledna 2013

PhDr. Jakub Doležal
vedoucí Archivu KPR
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