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Úvod:
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) trvale uchovává a zpřístupňuje
dokumenty československých a českých prezidentů od roku 1918 a plní 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 2013 se stalo provedení druhé fáze Generální inventury Národního
archivního dědictví 2012–2013 (GI NAD) a její úspěšné dokončení. Evidence NAD v Archivu
KPR odpovídá od 10. 1. 2013, respektive 17. 10. 2013 skutečnému stavu a poskytuje kompletní
přehled o skutečné kvantitě a kvalitě archiválií svěřených Archivu KPR do péče.
V roce 2013 nadále pokračoval trend rostoucího zájmu o využívání informačního bohatství
archivu. Navzdory dalšímu rekordnímu nárůstu objemu nahlédací a badatelské agendy učinil
Archiv KPR výrazný posun ve zpracovávání a pořádání archiválií. V důsledku končícího
mandátu prezidenta republiky Václava Klause byl více zaměstnán i jejich výběrem. Ve
spolupráci s dalšími institucemi se Archiv KPR zásadním způsobem podílel na úspěšném
výstavním projektu – putovní výstavě „Diktatura vs. naděje“ o pronásledování římskokatolické
církve v Československu v letech 1948–1989, která byla v létě 2013 prezentována v rámci
jubilejních cyrilometodějských oslav na Velehradě a na podzim na Pražském hradě.
Uplynulý rok byl téměř ve všech oblastech archivní práce velmi náročný, ale, dle mého
názoru, ho lze hodnotit jako velice úspěšný. Archiv KPR se během něj opět posunul o velký kus
dále na cestě k větší otevřenosti a zpřístupnění svého informačního bohatství.

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
V Archivu KPR pracovali v roce 2013 PhDr. Jakub Doležal (vedoucí Archivu KPR),
Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková. V rámci krátkodobých dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr se na zpracovávání archivních souborů podíleli Bc. Eliška
Charvátová, Mgr. Eva Javorská, PhDr. Jitka Lněničková a paní Alena Fialová. Bezpečnostnímu
snímkování a pořizování profesionálních reprodukcí archiválií se věnovali externí fotografové
Stanislav Loudát a Jan Gloc.
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) pro zpracovávání
archiválií (oba kolegové se dále autorsky i organizačně věnovali výstavě „Diktatura vs. naděje“,
PaedDr. Vladimíra Vaníčková se kromě toho podílela spolu s pracovnicí Archivu Pražského
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hradu na správě příruční knihovny Archivu KPR, respektive příruční knihovny Odboru spisové
a archivní služby KPR (OSAS KPR), a Mgr. David Lorenc se věnoval akviziční činnosti
Archivu KPR na antikvárním trhu).

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ
Zásadním okamžikem a úkolem roku 2013 se stalo dokončení Generální inventury NAD,
která završila práce na třídění archiválií zahájené v roce 2009 a během níž došlo ke kýženému
sladění evidence NAD Archivu KPR se skutečným stavem.
Průběh GI NAD v Archivu KPR byl částečně zhodnocen již ve výroční zprávě pro rok
2012. Dle údajů v základní evidenci NAD bylo Archivu KPR k 1. 1. 2013 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.
Na základě inventury v depozitářích dokončené k 18. 12. 2012 a po zanesení zjištěných
vnitřních změn do základní evidence NAD spravoval Archiv KPR k 10. 1. 2013 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 –, 9 800 MB
(vše nezpracováno) a 14 363 evidenčních jednotek – z toho 12 476 (86,86 %) nezpracovaných,
1 887 (13,14 %) zpracovaných a 38 (0,26 %) inventarizovaných.
Vzhledem k předchozí situaci v evidenci NAD nemohla být GI NAD v Archivu KPR
omezena pouze na ověření evidenčních jednotek, ale po předchozí konzultaci s Odborem
archivní správy a spisové služby MV ČR bylo v jejím průběhu napraveno i chybné rozdělení
některých evidenčních jednotek v rámci jednotlivých archivních souborů. Při vymezení
archivních souborů v evidenci NAD, jejich uložení v depozitářích a rozdělení evidenčních
jednotek mezi archivními soubory nebyl v Archivu KPR vždy respektován provenienční princip.
Jako příklad lze uvést některé „sbírky“ (Sbírku videokazet, Sbírku audiokazet a jiných
zvukových záznamů a Sbírku darů), do nichž byly uměle přesunuty archiválie z tzv.
videoarchivu a audioarchivu Václava Havla a dalších celků, které vznikly z činnosti
organizačních součástí Kanceláře prezidenta republiky (archivní fond KPR). Některé z těchto
sbírek ani nebyly vytvořeny podle pramenovědných kategorií, respektive evidenčních jednotek,
ale podle fyzických nosičů, což způsobovalo další potíže (Sbírka filmů × Sbírka videokazet). Na
rozdíl od výše jmenovaných sbírek nebyly některé po desítky let reálně existující soubory
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evidovány a jejich evidenční jednotky byly zahrnuty do jiných archivních souborů (nejčastěji do
fondu KPR).
Tento stav byl napraven dne 17. 10. 2013, kdy bylo uskutečněno dalších 19 vnitřních změn
s popisem „GI 2012“, během nichž byly v evidenci NAD přesunuty některé evidenční
jednotky mezi archivními soubory podle provenienčního principu a reálného stavu
dosaženého během výše zmíněného třídění archiválií. V té souvislosti bylo v evidenci NAD
nově evidováno 15 archivních souborů a 3 archivní soubory byly zrušeny (viz Tabulka č. 4). Ve
skutečnosti je tedy v Archivu KPR uloženo 22 archivních souborů.
Porovnání stavu evidence NAD před zahájením GI NAD, v jejím průběhu a po dokončení
je přehledně znázorněno v níže uvedených tabulkách.

Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR podle metráže (2002–2013).
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
(2002–2013).
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 (1. fáze)

10

14363

12476 86,86

1887

13,14

38

0,26

GI 2012
(skutečnost)

22

14363

12476 86,86

1887

13,14

38

0,26
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Tabulka č. 3 – Porovnání druhů a množství evidenčních jednotek před a po GI NAD
2012–20131
druh

počet
(ks)
před GI 2012
po GI 2012

nárůst (+)/
pokles (-)
ks

%

úřední knihy

3

515

+ 512

+ 17066,67

podací protokoly

927

1202

+ 275

+ 29,67

indexy

209

363

+ 154

+ 73,68

elenchy

0

14

+ 14

-

kartotéky

20

140

+ 120

+ 600

pečetidla

7

8

+1

+ 14,29

razítka

0

156

+ 156

-

samostatné pečetě

0

3

+3

-

kartony

3672

6036

+ 2364

+ 64,38

mapy

0

18

+ 18

-

atlasy

0

1

+1

-

fotoalba

150

146

- 42

- 2,67

filmové pásy

8

15

+7

+ 87,5

685

770

+ 85

+ 12,41

0

23

+ 23

-

gramofonové desky

2

2

0

0

audiokazety

1272

1519

+ 247

+ 19,42

kompaktní disky

45

78

+ 33

+ 73,33

3

- 30,59

jiné nosiče analogových (filmových)
záznamů
nosiče digitálních (filmových)
záznamů

balíky

255

177

- 78

pořadače

-

143

+ 143

-

digitální datasety

10

14

+4

+ 40
4

jiné

4454

3020

- 1434

- 32,2

Celkem

11719

14363

+ 2644

+ 22,56
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Zrušené evidenční jednotky byly v tomto srovnání zahrnuty pod ty evidenční jednotky, které je nahradily (pod něž
byly zařazeny během transformace dat v programu PEvA).
2
Jako fotoalba byla dříve pravděpodobně vykazována také alba obsahující různé typy dokumentů (fotografie,
novinové výstřižky, známky apod.), která byla během GI NAD zahrnuta dle příslušné metodiky pod evidenční
jednotku „jiné“.
3
Řada dřívějších balíků byla ještě před zahájením GI NAD přemanipulována na kartony nebo během GI NAD
zařazena pod nově zřízenou evidenční jednotku „pořadač“.
4
Do evidenční jednotky „Jiné“ bylo dříve chybně započteno i 801 kartonů novinových výstřižků ze Sbírky
novinových výstřižků. Dalším důvodem uvedeného poklesu je předchozí nadhodnocení evidenční jednotky „Jiné“
v rámci Sbírky vyznamenání, do které byla před GI NAD začleněna Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání,
jejíž způsob uložení nedovoloval zjištění přesného počtu předmětů faleristické povahy a uváděný počet byl
s největší pravděpodobností odhadnut. Drtivou většinu nezpracované Sbírky vyznamenání tvoří kartony a balíky.
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Tabulka č. 4 – Přehled archivních souborů Archivu KPR po GI NAD 2012–2013
(tučně = nově evidované, škrtnuté = zaniklé archivní soubory)
název

číslo

časový rozsah

metráž

(1816) 1919–2011

1154,36

1

Kancelář prezidenta republiky

2

Národní soud

1939–1942

9,04

3

Nadace Olgy Havlové

1989–1992

10,98

4

Sbírka fotografií

1918–1992

14,34

5

Sbírka novinových výstřižků

1920–1998

73,73

6

Sbírka filmů

[1937]–2010

0,38

7

Sbírka videokazet

1989–2003

22,4

8

Sbírka audiokazet a jiných zvukových záznamů

(1986) 1989–2003

23

9

Sbírka darů

(1986) 1989–[2003]

5,4

10

Sbírka vyznamenání

1922–1992

8,89

11

Londýnský archiv

1940–1945

6

12

Lesní správa Lány

(1905) 1921–1969

6,04

13

Správa zámku Lány

1921–1966

7,44

1954–1990

4,68

1992–1996

1,2

1914–1938

8,46

16

Závodní výbor Revolučního odborového hnutí
Kanceláře prezidenta republiky
Nadace Václava Havla pro rozvoj Pražského
hradu
Šámal Přemysl, JUDr.

17

Havelka Jiří, doc. JUDr.

1938–1939

0,2

18

Popelka August Adolf, JUDr.

1921–1945

0,24

19

Smutný Jaromír, JUDr.

1939–1948

0,6

20

Škarvan František, JUDr.

1939–1948

0,1

21

Sýkora Václav, JUDr.

1945–1948

0,2

22

Frick Wilhelm, Dr. iur.

1936–1945

1,59

23

Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání

1962–2011

54,59

24

Sbírka tisků

1937–1938

0,12

25

Sbírka varií

1919–2011

0,4

14
15
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Po dokončení GI NAD byly v základní evidenci NAD doevidovány běžné vnější a vnitřní
změny za rok 2013 (viz body IV a V). Podle údajů ze základní evidence NAD k 31. 12. 2013
bylo Archivu KPR svěřeno do péče celkem 22 archivních souborů o rozsahu 1 408,18 běžných
metrů (bm) – z toho 1 010,58 (71,76 %) nezpracovaných, 397,6 (28,24 %) zpracovaných a 62,49
(4,44 %) inventarizovaných –, 1 960 300 MB (vše nezpracováno) a 15 908 evidenčních jednotek
– z toho 11 271 (70,85 %) nezpracovaných, 4 637 (29,15 %) zpracovaných a 2 639 (16,59 %)
inventarizovaných.
Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2013 je
přehledně uvedeno v příloze č. 1.

III. SPISOVÁ SLUŽBA A PŘEDARCHIVNÍ PÉČE
V rámci dohledu na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jeho příspěvkových
organizací a v souvislosti s provedením výběru archiválií z dokumentů KPR – protokolu „2“
z let 1965–1993 vykonal Archiv KPR v prosinci 2013 prohlídku dokumentů KPR –
protokolu „2“ z let 1994–2002 uložených v Oddělení spisové služby OSAS KPR a zpracoval
jejich přehled. Uvedené dokumenty budou v roce 2014 předány pracovišti předarchivní péče a
skartace OSAS KPR (PPS) k zařazení do skartačního řízení.
Příprava skartačního řízení z dokumentů KPR a SPH z let 1992–2002 probíhá od roku
2012 v souladu s přijatou metodikou. V roce 2013 bylo v pracovišti PPS pokračováno v přípravě
skartačního řízení u dokumentů KPR – protokolů „1“ a „3“ z let 1992–1998.
Vzhledem k množství jiných úkolů se bohužel nepodařilo navázat na přípravu návrhu
nového Spisového řádu KPR a jejích příspěvkových organizací, která byla zahájena v roce
2009. Dokončení návrhu bude prioritou roku 2014.

IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ
V provádění výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje
s pracovištěm PPS, které tento výběr pečlivě připravuje. V březnu 2013 došlo k předání
dokumentů KPR – protokolu „0“ z let 1991–1998 v rozsahu 21 bm, které byly vybrány za
archiválie na základě protokolu z 20. 11. 2012.
Další přírůstky Archivu KPR za uplynulý rok byly uskutečněny v rámci výběru archiválií
mimo skartační řízení a souvisely s ukončením mandátu prezidenta republiky Václava Klause
a s obecnou akviziční činností Archivu KPR.
V březnu 2013 byly převzaty dokumenty ze sekretariátu Václava Klause a Livie Klausové
z let 2003–2013 v rozsahu 0,32 bm. V květnu a srpnu 2013 byly z Tiskového odboru KPR
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převzaty další části monitoringu, foto-, video- a audioarchivu Václava Klause a Livie Klausové
z let 2003–2013 v rozsahu 23,28 bm a 1 950 500 MB. V rámci akviziční činnosti získal Archiv
KPR v roce 2013 několik pamětních listů a poštovních razítek z let 1934–2013 s tematikou
československých a českých prezidentů (22 evidenčních jednotek).
V prosinci 2013 proběhl výběr archiválií mimo skartační řízení z dokumentů fondu KPR –
protokolu „2“ z let 1965–1993 v rozsahu 6 bm. Tyto dokumenty vybrané za archiválie budou
převzaty Archivem KPR v roce 2014.
Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2013 1 544
evidenčních jednotek o rozsahu 44,6 bm a 1 950 500 MB. Přehled vnějších změn Archivu
KPR za rok 2013 je uveden v příloze č. 2.

V. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Zpracovávání archiválií je od roku 2011 chápáno jako jedna z hlavních priorit činnosti
Archivu KPR. Absence archivních pomůcek komplikuje výkon neustále narůstající nahlédací a
badatelské agendy a nutí k využívání registraturních pomůcek i v případech, kde by to jinak
nebylo nutné.
Tvorba archivních pomůcek byla v rámci možností přizpůsobena novým Základním
pravidlům pro zpracování archiválií, která byla přijata s omezenou účinností od 1. 5. 20135.
V únoru 2013 bylo schváleno celkem 5 nových archivních pomůcek (viz Tabulka č. 5), které
zpřístupňují 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). Jedna archivní pomůcka byla vyřazena, protože byla nahrazena novým
manipulačním seznamem. Stejnopisy všech nových archivních pomůcek typu inventář a dílčí
inventář a tři další pomůcky schválené v letech 2006–2009 byly předány Ministerstvu vnitra a
Národnímu archivu do jimi vedené ústřední a druhotné evidence. Všechny nové archivní
pomůcky byly dálkově zpřístupněny na webu Archivu KPR ve formátu PDF s možností
fulltextového vyhledávání.
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Metodický návod č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, kterým se vydávají nová
Základní pravidla pro zpracování archiválií.
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Tabulka č. 5 – Přehled nových a vyřazených archivních pomůcek za rok 2013
evidenční
číslo

název

časové rozmezí

druh6

17

KPR – protokol „T“ (tajné)

1945–1947

PIS

23

KPR – protokol „T“ (tajné)

1945–1963

MS

24

Kancelář prezidenta republiky III

(1919) 1965–1969

MS

25

Sbírka odňatých a vrácených vyznamenání

(1928) 1962–2011

DI

26

Škarvan František, JUDr.

1943–1945

I

27

Sýkora Václav, JUDr.

1945–1948

I

Schválením výše uvedených archivních pomůcek vzrostlo množství zpracovaných
archiválií Archivu KPR o 2 750 evidenčních jednotek o rozsahu 82,99 bm a množství
inventarizovaných archiválií o 2 601 evidenčních jednotek o rozsahu 54,89 archiválií. Nízkou
míru zpracování Archivu KPR se tím podařilo zvýšit o 5,17 % celkového rozsahu
archiválií (z 23,07 % na 28,24 %), respektive o 16,01 % celkového množství evidenčních
jednotek (z 13,14 % na 29,15 %).
Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2013 je přehledně zhodnoceno v příloze
č. 3 a porovnáno s předchozím obdobím v grafech níže.
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I – inventář, DI – dílčí inventář, MS – manipulační seznam, PIS – prozatímní inventární seznam.
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V oblasti zpracovávání a pořádání archiválií se pracovníci Archivu KPR v roce 2013
věnovali především dříve zahájeným úkolům. Pokračovalo zpracovávání fondu KPR –
registraturního období 1965–1969 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Do konce roku
2013 se podařilo nově uspořádat cca 9,8 bm archiválií spisových znaků Z, Kol a Por a doplnit
připravovanou archivní pomůcku o dalších 735 jednotek popisu (doplněná pomůcka bude
předložena ke schválení až po dokončení pořádání celého období).
V souvislosti s tímto úkolem bylo kromě výše zmíněných spisových znaků zahájeno
zpracovávání protokolu Os (osobní sekretariát prezidentů republiky a vedoucích KPR)
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z let 1949–1968 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková), který bude zpracován v rámci
samostatné archivní pomůcky podle vypracované metodiky. Do konce roku 2013 bylo
uspořádáno 2,4 bm spisů, úkol by měl být dokončen v roce 2014.
V roce 2013 bylo dále pokračováno ve zpracovávání tzv. videoarchivu prezidenta
Václava Havla z fondu KPR (řešitel Mgr. David Lorenc), které se podařilo dokončit.
Vypracovaná archivní pomůcka zpřístupňující 705 evidenčních jednotek o rozsahu cca 22 bm
bude doplněna o úvod a předložena ke schválení v roce 2014.
Nezanedbatelný posun byl učiněn také ve zpracovávání fondu KPR – protokolu T (tajné)
a PT (přísně tajné) (řešitelka Mgr. Eva Javorská), kde bylo nově uspořádáno 4 bm spisů z let
1945–1963.
S ohledem na nevyhovující způsob uložení a díky snaze o získání rychlého přehledu o
obsahu souboru bylo v roce 2013 podle vypracované metodiky zahájeno zpracovávání Souboru
darů prezidenta Václava Havla (řešitel Mgr. David Lorenc; uspořádáno 4 bm archiválií z let
1990–2003). Zpracovávání Sbírky vyznamenání zahájené v roce 2012 (řešitel PhDr. Jakub
Doležal) bylo kvůli velkému množství jiných povinností bohužel přerušeno.
Řešitelka PhDr. Jitka Lněničková pokračovala ve zpracovávání osobních fondů
zahájeném v roce 2012. Do konce roku 2013 se podařilo uspořádat fond Popelka August Adolf,
JUDr. Vypracovaná archivní pomůcka zpřístupňující 2 evidenční jednotky o rozsahu 0,24 bm a
přinášející stručnou biografii původce souboru bude předložena ke schválení v roce 2014.
Archiv KPR v roce 2013 dále pokročil v přepisu matrik nositelů státních vyznamenání
z let 1945–1992 (řešitelka Alena Fialová). Byly přepsány 8., 9. a 10. svazek matrik nositelů
vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (č. 24523–32537) a zahájen přepis matrik nositelů
vyznamenání Za vynikající práci. Archivní pomůcka zpracovávající evidenční knihy
k udělování státních vyznamenání z let 1922–1995 z fondu KPR (řešitelé PhDr. Jakub
Doležal a Bc. Eliška Charvátová) čítající 130 jednotek popisu a zpřístupňující 4,66 bm archiválií
a 101 evidenčních jednotek bude doplněna o podrobnější úvod a předložena ke schválení v roce
2014.
Velmi intenzivně pokračovalo zpracovávání databáze nositelů Československého řádu
Bílého lva a Československé medaile Bílého lva (řešitelka Bc. Eliška Charvátová). Na tomto
dlouhodobém projektu se od roku 2003 podílelo hned několik pracovníků, ale dosud nebyl tento
úkol dokončen. Ke konci roku 2013 čítala databáze 6 775 případů propůjčení a udělení, které
jsou postupně ověřovány a doplňovány na základě dochovaných spisů a matrik nositelů z fondu
KPR. Jmenný rejstřík nositelů zpřístupňující cca 40 evidenčních jednotek o rozsahu 8 bm by
měl být dokončen v roce 2014 a následně předložen ke schválení.
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Zájem o využívání informačního bohatství Archivu KPR dlouhodobě roste z mnoha příčin.
Hlavní vliv na tento trend má bezesporu obecný rozvoj informačních a komunikačních
technologií a příznivé prostředí současné (des)informační společnosti, ale zároveň je zřejmé, že
rostoucí poptávka po informačních službách Archivu KPR je v posledních letech stimulována
také jejich kvalitnější nabídkou (zpřístupnění archivních pomůcek na internetu, prezentace
Archivu KPR navenek jako veřejné, otevřené a přístupné paměťové instituce, účast na
připomínání Mezinárodního dne archivů, pořádání exkurzí aj.).
V roce 2013 byl opět zaznamenán výrazný vzestup množství dotazů, žádostí, badatelů a
jejich návštěv, 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 a žádosti 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 2013 zodpověděl a vyřídil celkem 466 dotazů a žádostí o vyhledání
archiválií a zpracování rešerší, 21 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 3 žádosti o
poskytnutí ověřených kopií archiválií, 5 žádostí o udělení souhlasu s jednorázovým užitím
reprodukcí archiválií, 8 žádostí o spolupráci v rámci řízení o vydání osvědčení podle
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu a 2 žádosti o
spolupráci v rámci zjišťování skutečností podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Kromě vyřizování vlastních podání Archiv KPR spolupracoval se Sekretariátem prezidenta
republiky, s Odborem politickým (analytickým) KPR, Tiskovým odborem KPR i jinými
organizačními součástmi KPR a SPH a mimo jiné se podílel na vyřízení 1 žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odboru Protokolu KPR byly v únoru
2013 poskytnuty kopie archiválií týkajících se inaugurací československých prezidentů. 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 2013 v souladu s platným ceníkem služeb a reprodukčních poplatků vyúčtováno
celkem 743 Kč.
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Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2013 celkem 210 badatelů (z toho 30 ze
zahraničí – 13 ze Slovenské republiky, 3 ze Spolkové republiky Německo, 2 z Francouzské
republiky, 2 ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 2 z Polské republiky, 2
z Ukrajiny, 2 z Republiky Rakousko, 1 ze Spojených států amerických, 1 z Australského
společenství, 1 ze Švýcarské konfederace a 1 z Republiky Slovinsko), kteří vykonali 384
studijních návštěv. Oproti minulému roku se počet badatelů zvýšil o 41 %, počet badatelských
návštěv o 44 % a množství podání nahlédací a badatelské agendy o 35 % (viz grafy níže).
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Zhruba 25 % badatelů tvořili v roce 2013 studenti středních, vyšších odborných a vysokých
škol. Kromě nich využili služeb Archivu KPR mnozí pracovníci vědeckých, výzkumných a
paměťových institucí, badatelé z akademických a vysokoškolských pracovišť a řešitelé
grantových projektů. V této souvislosti je vhodné jmenovat především grant „T. G. Masaryk a
Slované“, který v uplynulém roce kladl na Archiv KPR nemalé nároky – 5 badatelům
podílejícím se na tomto projektu bylo v roce 2013 předloženo ke studiu více než 650
inventárních a ukládacích jednotek z fondu KPR [!].
Prokazovaná vstřícnost vůči veřejnosti se Archivu KPR vrací nejen získáváním potřebné
zpětné vazby, ale i vzájemnou výměnou cenných informací, zkušeností a kontaktů. Celkem 4
badatelé zaslali v roce 2013 Archivu KPR své nově publikované práce, které vznikly na základě
studia v Archivu KPR a obohatily příruční knihovnu.

Archiv KPR se v roce 2013 významným způsobem věnoval výstavní činnosti. Spolu
s Ústavem pro studium totalitních režimů, Římskokatolickou farností Velehrad, respektive
Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, se jako spolupořadatel podílel na dalších uvedeních
úspěšné putovní výstavy „Diktatura vs. naděje“ o pronásledování římskokatolické církve
v komunistickém Československu 1948–1989, která byla prezentována v rámci jubilejních
cyrilometodějských oslav ve dnech 2. 7. – 30. 9. 2013 na Velehradě a ve dnech 11. 10. – 28. 11.
2013 v Mladotově domě na Pražském hradě. Italská verze výstavy bude putovat po představení
v budově Papežské univerzity Svatého Kříže v Římě ve dnech 26. 11. 2012 – 31. 1. 2013 po
dalších místech.
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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, korekturám graficky
zpracovaných tabel i instalaci výstavy. Z Archivu KPR bylo pro výstavu vybráno 8 archiválií.
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: Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Václav Malý, světící biskup pražský a
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR. Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti – na
Velehradě ji shlédlo cca 35 000 návštěvníků, na Pražském hradě více než 6 000. V rámci
doprovodného programu byly na Pražském hradě uskutečněny dvě komentované prohlídky –
dne 16. 11. pro účastníky celonárodní „Poutě smíření posvátnými místy Prahy“ (s odborným
výkladem PaedDr. Vladimíry Vaníčkové) a dne 26. 11. pro pracovníky Kanceláře prezidenta
republiky (KPR) a Správy Pražského hradu (SPH) a další hosty (s odborným výkladem PaedDr.
Vladimíry Vaníčkové, doc. Mgr. Jaroslava Šebka, PhD. a Stanislavy Vodičkové, DiS. O výstavě
podrobně informovala regionální i veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas).
Archiválie Archivu KPR tradičně obohacují také výstavní projekty pořádané jinými
institucemi. Celkem 11 reprodukcí archiválií bylo v roce 2013 poskytnuto Správě Pražského
hradu na připravovanou výstavu „Zapřažená krása“.

Spolupráce Archivu KPR s médii v oblasti využívání archiválií překročila i v dalších
případech běžné zodpovídání jejich četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií.
Archiválie Archivu KPR (reprodukce českého opisu Mnichovské dohody a její notifikace čs.
vládě a reprodukce archiválií k vládní krizi z února 1948) se v roce 2013 objevily
v dokumentárním cyklu České televize „České (20.) století“. České televizi byly v roce 2013
dále poskytnuty reprodukce prohlášení české šlechty ze září 1939, které byly prezentovány
v pořadu „Rub a líc modré krve“.
Dne 27. 11. 2013 proběhlo v prostorách Archivu KPR natáčení pro pořad České televize
„Retro“, jehož tématem byla návštěva M. S. Gorbačova v Československu v roce 1987. Pořad
byl premiérově vysílán dne 28. 12. 2013 na kanálu ČT 24.
Archiv KPR v roce 2013 spolupracoval na představení svých archiválií také v rozhlasovém
éteru. Dne 6. 3. 2013 se v Archivu KPR natáčela rozhlasová reportáž o vztahu československých
a českých prezidentů ke kouření a pití alkoholických nápojů vysílaná Českým rozhlasem na
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stanici Radiožurnál. Reprodukce archiválií k tomuto tématu byly publikovány také
v souvisejícím článku na webových stránkách Českého rozhlasu. Dne 19. 11. 2013 se v Archivu
KPR konalo rozhlasové natáčení pro pořad Českého rozhlasu 3 – Vltava „Páteční večer“, jehož
tématem byly deklarace české šlechty z let 1938–1939. Pořad byl premiérově vysílán v pátek
31. 1. 2014.
Reprodukce archiválií Archivu KPR se v průběhu roku 2013 objevily také v tištěných
médiích – v článku o volbách československých a českých prezidentů v příloze Lidových novin
magazínu Pátek (25. 1.), článku o bydlení československých a českých prezidentů v příloze
Hospodářských novin magazínu Víkend (8. 3.) a článku o československých státních
vyznamenáních v časopise Čechija panorama (č. 3/2013).

Stejně jako v předchozím tak i v roce 2013 se Archiv KPR zapojil do celosvětových oslav
Mezinárodního dne archivů (9. 6.). Navzdory probíhajícím záplavám pořádal Archiv KPR ve
dnech 7. a 10. 6. 2013 dny otevřených dveří pro zaměstnance Hradu a Lán a pro odbornou
veřejnost. Této jedinečné příležitosti využilo cca 40 kolegů z KPR a SPH a zhruba polovina
z celkového počtu 50 pozvaných zástupců vědeckých, výzkumných a paměťových institucí.

Velké množství návštěvníků se během roku 2013 seznámilo s činností Archivu KPR a
širokými možnostmi jeho využití také prostřednictvím tradičních exkurzí. Dne 22. 4. 2013
navštívilo Archiv KPR cca 35 kolegů z Vojenského ústředního archivu, ve dnech 25.–26. 4.
zavítalo do Archivu KPR 60 kolegů z České archivní společnosti a dne 13. 5. se konala exkurze
studentů Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity v Brně.

VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V rámci preventivní péče o fyzický stav archiválií a snahy o zabezpečení udržování
stálého klimatu v depozitářích byla dne 11. 4. 2013, respektive 16. 12. 2013 provedena
sezónní krátkodobá úprava oken ve čtyřech depozitářích, kde bývaly v zimním období problémy
s nízkou relativní vlhkostí vzduchu. V reakci na havárii zvlhčovače a vytečení vody v Červeném
depozitáři (č. 1078) dne 4. 12. 2013, během níž naštěstí nebyly poškozeny žádné archiválie, byla
zahájena postupná revize a důkladné testování všech zvlhčovačů instalovaných v depozitářích
Archivu KPR. Ve dnech 24. 1., 19. a 27. 8. 2013 byl po závadách opraven zvlhčovač
v depozitáři Švamberský dům (č. 1070).
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Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR.
Za rok 2013 bylo pořízeno 15 634 originálních negativních snímků a stejné množství
negativních kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití. Po dokončení
bezpečnostního snímkování korespondence československých prezidentů s představiteli jiných
států a spisů k nástupním audiencím vyslanců a velvyslanců cizích států u prezidentů republiky
bylo pokračováno ve snímkování vybraných spisů protokolu T (tajné) z let 1921–1944.
Po restaurování Československých řádů Bílého lva a Československých medailí Bílého
lva ze Sbírky vyznamenání, které bylo dokončeno v roce 2012, byly v roce 2013 zhotoveny
fotografem Janem Glocem kvalitní a profesionální reprodukce těchto vyznamenání. Z 21
jednotlivých typů (skupin, tříd a stupňů) těchto vyznamenání bylo pořízeno téměř 300
náhledových a detailních snímků.
V prosinci 2013 byla uzavřena s Knihovnou Václava Havla smlouva o spolupráci, na
jejímž základě bude v následujících letech digitalizován soubor ohlasů tisku z let 1990–2003
z fondu KPR.
V roce 2013 dále pokračovala vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu
KPR, kterou provádělo knihařství pana Milana Čápa. Novou vazbou bylo opatřeno 19 podacích
deníků z protokolu R (žádosti jednotlivců o podporu aj.), 5 podacích deníků z protokolu Rp
(žádosti o podporu) a 17 podacích deníků k protokolu A (audience).

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU
V reakci na nedávnou rekonstrukci depozitářů proběhlo v Archivu KPR dne 26. 4. 2013
jednání s pracovnicemi Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR a prohlídka prostor
archivu. Na základě výsledku jednání bylo ministerstvu vnitra zasláno vyrozumění o změně
skutečností souvisejících s akreditací Archivu KPR.
V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2013 úzce spolupracoval
s Odborem informačních technologií SPH na pořízení nového datového úložiště Odboru
spisové a archivní služby KPR. Archiv KPR v roce 2013 převzal velké množství archiválií
v digitální podobě a další přírůstky digitálních dokumentů jsou očekávány z plánované
digitalizace. Tato data jsou v současné době uložena na externích harddiscích či optických
discích (CD a DVD). Datové úložiště s dostatečnou kapacitou pro následujících 5 let bude
využíváno od roku 2014.
Dne 2. 12. 2013 byl Bílý depozitář (č. 1072) vybaven čidly proti vniknutí nepovolané
osoby a dne 12. 12. 2013 napojen na počítačovou síť. Zabezpečovací systém EZS je díky

18

tomu od roku 2013 instalován ve všech depozitářích Archivu KPR. Instalace čidel na měření
teploty a relativní vlhkosti vzduchu bude dokončena v roce 2014.
Pravidelná revize posuvných regálů ve všech depozitářích proběhla 27. 2. 2013. Na jejím
základě bylo dne 3. 4. 2013 v depozitáři Švamberský dům (č. 1070) opět upraveno nastavení
kolejnic instalovaných do vložené podlahy.

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 2013 byla doplněna o 117 knižních
novinek a knih získaných darem nebo koupí v antikvariátu. Celkový počet přírůstků knihovny
OSAS KPR za rok 2013 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 té souvislosti bylo v příruční
knihovně Archivu KPR v roce 2013 evidováno 224 dříve získaných a dosud neevidovaných
knihovních jednotek. Celkem 1 171 knihovních jednotek bylo připraveno k dodatečnému
zaevidování v centrální databázi příruční knihovny OSAS KPR. Celkem 100 publikací bylo
opatřeno novou pevnou vazbou.

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY
Kromě pravidelných aktualizací rubriky „Archiválie měsíce“, kde jsou prezentovány
zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF, byly na internetových
stránkách Archivu KPR v roce 2013 upraveny kapitoly „Archivní fondy a sbírky“ (v důsledku
dokončení GI NAD 2012–2013 a postupného zpracovávání archiválií), „Výstavy“ (putovní
výstava Diktatura vs. naděje) a „Historie archivu“, kde byl namísto kusých informací
publikován text zpracovaný v říjnu 2013 pro připravovanou Encyklopedii archivů ČR.
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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 2013 věnovali i této oblasti své činnosti, často v souvislosti s již výše zmíněnými úkoly.
PhDr. Jakub Doležal se věnoval otázce amerických prezidentských knihoven a současnému
trendu v oblasti uchovávání paměti českých prezidentů – vzniku nových institucí v České
republice podle jejich údajného „vzoru“ a porovnání jednotlivých způsobů trvalého uchování
prezidentských dokumentů v různých zemích světa (příprava článku pro Archivní časopis),
dějinám Správy domu prezidenta republiky v období T. G. Masaryka (příprava článku pro
Masarykův sborník), dějinám Archivu KPR (příprava textu pro Encyklopedii archivů ČR a
přednášky v rámci cyklu Příběh pražského hradu – viz bod XII) a návrhu nových Základních
pravidel pro zpracování archiválií, k nimž v březnu 2013 zpracoval připomínky.
PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se nadále věnovali tématu perzekuce
římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. Významným výstupem tohoto
jejich dlouhodobého odborného zájmu byla výstava „Diktatura vs. naděje“ (viz bod VI).
Bc Eliška Charvátová se odborně zabývala matrikami nositelů Československého řádu
Bílého lva a Československé medaile Bílého lva uloženými v Archivu KPR (příprava seminární
práce v rámci studia na Filozofické fakultě UK V Praze).

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH
AKCÍCH
Jakub Doležal – přednáška Tomáše Dvořáka o archivnictví v USA (31. 1. 2013, Národní
archiv, Archivní 4, Praha 4, pořadatel: Česká archivní společnost),
Jakub Doležal – jednání Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu a Archivu AV
ČR (25. 2. 2013, Gabčíkova 10, Praha 8),
Jakub Doležal – Valná hromada České archivní společnosti (21. 3. 2013, Národní archiv,
Archivní 4, Praha 4),
Jakub Doležal – seminář na téma Metadata a jejich využití v archivní a muzejní praxi (4. 4.
2013, Státní okresní archiv Semily),
Jakub Doležal – přednáška J. E. Miloslava kardinála Vlka „Znamení času. O cestě
k historii, pramenům a pravdě“ (18. 4. 2013, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4),
Jakub Doležal, David Lorenc – pracovní seminář České informační společnosti – pobočky
při Národním archivu v Praze zaměřený na problematiku digitalizace fotografických a
zvukových archiválií (21. 5. 2013, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4),
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Jakub Doležal – 15. konference archivářů České republiky s názvem „Průmysl – Město –
Archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví“ (3.–5. 6. 2013, Ostrava, Dolní oblast
Vítkovice),
Vladimíra Vaníčková, David Lorenc, Jakub Doležal – slavnostní vernisáž výstavy
„Diktatura vs. naděje“ (1. 7. 2013, Velehrad),
Vladimíra Vaníčková, David Lorenc, Jakub Doležal, Eliška Charvátová, Eva Javorská –
slavnostní vernisáž výstavy „Diktatura vs. naděje“ (10. 10. 2013, Pražský hrad, Mladotův dům),
Jakub Doležal, David Lorenc – pracovní seminář České informační společnosti – pobočky
při Národním archivu v Praze zaměřený na problematiku archivního uložení a zpřístupnění
filmových záznamů (22. 10. 2013, Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1),
Jakub Doležal (přednášející), Eliška Charvátová, Vladimíra Vaníčková – přednáška
„Archiv Kanceláře prezidenta republiky – archiv veřejný a otevřený“ v rámci cyklu „Příběh
Pražského hradu“ (14. 11. 2013, Pražský hrad, Nový palác),
Vladimíra Vaníčková (přednášející) – komentovaná prohlídka výstavy „Diktatura vs.
naděje“ (16. 11. 2013, Pražský hrad, Mladotův dům),
Vladimíra Vaníčková (přednášející), David Lorenc, Jakub Doležal, Eliška Charvátová –
komentovaná prohlídka výstavy „Diktatura vs. naděje“ (26. 11. 2013, Pražský hrad, Mladotův
dům).

XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (uložení dokumentů nadace
v depozitářích Archivu KPR),
Knihovna Václava Havla – digitalizace souboru ohlasů tisku z let 1990–2003 z fondu KPR
(podpis smlouvy o spolupráci),
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů (výstava
„Diktatura vs. naděje“),
Vladimíra Vaníčková – Česká televize (vystoupení v reportáži o výstavě Diktatura vs.
naděje – 11. 10. na ČT 24),
Vladimíra Vaníčková – Český rozhlas (vystoupení v reportáži o výstavě Diktatura vs.
naděje – 16. 10. na ČRo 2),
Jakub Doležal – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (členství v Akviziční a
metodické komisi),
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Jakub Doležal – Česká televize (vystoupení v pořadu České televize „Retro“ o návštěvě M.
S. Gorbačova v Československu v roce 1987 – 28. 12. na ČT24),
Jakub Doležal – Český rozhlas (vystoupení v rozhlasové reportáži o vztahu
československých a českých prezidentů ke kouření a pití alkoholických nápojů – stanice
Radiožurnál; vystoupení v pořadu „Páteční večer“ o deklaracích české šlechty z let 1938–1939 –
stanice Vltava),
Jakub Doležal – Lidové noviny (rozhovor – poskytnutí informací pro článek o volbách
československých a českých prezidentů v příloze Lidových novin magazínu Pátek (25. 1.)),
Jakub Doležal – Hospodářské noviny (rozhovor – poskytnutí informací pro článek o
bydlení československých a českých prezidentů přílohy Hospodářských novin magazínu Víkend
(8. 3.)),
Jakub Doležal, Eliška Charvátová – World Press s.r.o. (rozhovor – poskytnutí informací
pro článek o československých státních vyznamenáních v časopise Čechija panorama (č.
3/2013)).

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR (stav k 31. 12. 2013).
Příloha č. 2 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2013.
Příloha č. 3 – Přehled zpracovávání archiválií v Archivu KPR v roce 2013 a celkových změn
bez GI NAD 2012–2013.

Zpracoval:
V Praze dne 5. února 2014

PhDr. Jakub Doležal
vedoucí Archivu KPR
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