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Úvod: 

Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) je tradiční veřejnou paměťovou 

institucí, která 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). 

V roce 2014 Archiv KPR v tichosti a bez veřejných oslav dovršil 60 let od svého vzniku a 

do dalších desetiletí své historie vstoupil se svým oficiálním logem, jehož dřívější užívání se 

v roce 2014 podařilo legalizovat podpisem licenční smlouvy s jeho autorem. Dalším pomyslným 

dárkem k výročí archivu se stal česko-anglický informační leták, který byl zpracován za účelem 

lepší prezentace archivu mezi odbornou veřejností a potenciálními uživateli jeho služeb. Kromě 

prohloubení spolupráce s jinými institucemi Archiv KPR pokročil ve zpracovávání a pořádání 

archiválií, zefektivnění výkonu rozsáhlé badatelské a nahlédací agendy i dalších okruhů své 

činnosti, a učinil tak další posun na cestě k větší otevřenosti a zpřístupnění svého informačního 

bohatství. 

 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 

V Archivu KPR pracovali v roce 2014 PhDr. Jakub Doležal (vedoucí Archivu KPR), 

Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková. V rámci dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr se na zpracovávání archivních souborů podíleli PhDr. 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. 

V důsledku značného objemu nahlédací a badatelské agendy a množství jiných úkolů došlo 

v roce 2014 k upravení rozdělení prací v Archivu KPR. Nahlédací a badatelskou agendu i 

nadále vedl a vykonával PhDr. Jakub Doležal, PhDr. Elišce Charvátové byl kromě zpracovávání 

archiválií přidělen také dozor v badatelně. Na zpracovávání archiválií zůstala vyhrazena dvě 

pracovní místa (Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Oba kolegové se dále 

autorsky i organizačně věnovali pokračování výstavního projektu „Diktatura vs. naděje“. 

PaedDr. Vladimíra Vaníčková se kromě toho podílela 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 měl na starosti akviziční činnost 

Archivu KPR na antikvárním trhu a provádění digitalizace archiválií. 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 

Podle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 1. 1. 2014 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. 

V průběhu roku 2014 bylo v souvislosti s výběrem a zpracováváním archiválií evidováno 

celkem 6 vnějších změn a 2 vnitřní změny (viz body IV a V). Dle údajů ze základní evidence 

NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 2014 svěřeno do péče celkem 22 archivních souborů o 

rozsahu 1 431,78 běžných metrů (bm) – z toho 997,42 (69,66 %) nezpracovaných, 434,36 

(30,34 %) zpracovaných a 99,25 (6,93 %) inventarizovaných –, 2 057 300 MB (vše 

nezpracováno) a 21 402 evidenčních jednotek – z toho 10 305 (48,15 %) nezpracovaných, 

11 097 (51,85 %) zpracovaných a 9 099 (42,51 %) inventarizovaných. 

Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2014 je 

přehledně uvedeno v tabulkách č. 1–3 a v příloze č. 1. 

 

 

Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií podle metráže 

Metráž 
celkem  N Z I 

bm bm % bm % bm % 

1. 1. 2014 1408,18 1010,58 71,76 397,6 28,24 62,49 4,44 

31. 12. 2014 1431,78 997,42 69,66 434,36 30,34 99,25 6,93 

 

 

Tabulka č. 2 – Celkové množství archivních souborů a evidenčních jednotek 

Evidenční 

jednotky a 

archivní soubory 

archivních 

souborů 

evidenčních jednotek 

celkem N Z I 

ks ks % ks % ks % 

1. 1. 2014 22 15908 11271 70,85 4637 29,15 2639 16,59 

31. 12. 2014 22 21402 10305 48,15 11097 51,85 9099 42,51 
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Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2014 

druh 

počet 

(ks) 

nárůst (+)/ 

pokles (-) 

1. 1. 2014 31. 12. 2014 ks % 

listiny do roku 1850 0 1 + 1 - 

úřední knihy 516 516 0 0 

rukopisy 0 6 + 6 - 

podací protokoly 1202 1202 0 0 

indexy 363 363 0 0 

elenchy 14 14 0 0 

kartotéky 140 140 0 0 

pečetidla 8 8 0 0 

razítka 156 156 0 0 

samostatné pečetě 3 9 + 6 + 200 

kartony 6203 6275 + 72 + 1,16 

mapy 18 18 0 0 

atlasy 1 1 0 0 

grafické listy 0 14 + 14 - 

kresby 0 2 + 2 - 

fotografie na papírové podložce 0 16 + 16 - 

fotoalba 216 217 + 1 + 0,46 

filmové pásy 15 15 0 0 

jiné nosiče analogových (filmových) 

záznamů 
808 203 - 605 - 74,88 

nosiče digitálních (filmových) 

záznamů 
154 154 0 0 

kinematografické záznamy (díla) na 

nosičích 
0 5803 + 5 803 - 

gramofonové desky 2 2 0 0 

audiokazety 1711 1711 0 0 

kompaktní disky 91 91 0 0 

tisky po roce 1800 0 76 + 76 - 

balíky 177 175 - 2 - 1,13 

pořadače 157 157 0 0 

digitální datasety 910 940 + 30 + 3,3 

předměty numizmatické povahy 0 328 + 328 - 

předměty faleristické povahy 2629 2641 + 12 + 0,46 

jiné 414 148 - 266 - 64,25 

Celkem 15908 21402 + 5494
 

+ 34,54 
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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 zajistil Archiv KPR v dubnu 2014 stěhování vytříděných dokumentů KPR – 

protokolu „2“ z let 1994–2002 z Oddělení spisových služeb OSAS KPR, do pracoviště 

předarchivní péče a skartace OSAS KPR (PPS) za účelem jejich zařazení do skartačního řízení. 

Při té příležitosti byly z Archivu KPR odstěhovány do pracoviště PPS dokumenty protokolu „0“ 

z let 1992–2002, které byly omylem převzaty v roce 2003 společně se souborem monitoringu 

Václava Havla z let 1990–2003. 

Příprava skartačního řízení z dokumentů KPR a SPH z let 1992–2002 probíhá od roku 

2012 v souladu s přijatou metodikou vypracovanou Archivem KPR. V roce 2014 bylo 

v pracovišti PPS pokračováno v přípravě dokumentů KPR – protokolů „1“, „2“, „3“ a „6“ z let 

1992–1998. 

V dubnu 2014 byl v Archivu KPR nainstalován modul Spisovna systému GINIS pro 

provádění elektronického skartačního řízení. Ve dnech 16. 4. a 17. 7. proběhlo školení vedené 

pracovníky firmy GORDIC, kterého se zúčastnili také pracovnice Oddělení spisových služeb, 

pracoviště PPS a kolegové z Odboru informačních technologií SPH. Modul bude využíván od 

roku 2015, poté co bude Archivem KPR vypracován dodatek výše zmíněné metodiky, který 

stanoví postup jednotlivých kroků a jejich rozdělení mezi pracovištěm PPS a Archivem KPR. 

Na základě žádosti Odboru ekonomického a personálního KPR vydal Archiv KPR dne 17. 

2. 2014 trvalý skartační souhlas na vybrané dokumenty mzdového účetnictví a 

zaměstnanecké agendy se skartačními znaky S 3 až S 10. Na základě toho bylo v dubnu 2014 

vyřazeno 1,15 bm dokumentů. 

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. 

 

IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

V provádění výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje 

s pracovištěm PPS, které tento výběr pečlivě připravuje. V listopadu 2014 byl Archivu KPR 

předán skartační návrh na vyřazení dokumentů KPR – protokolu „1“ z let 1992–1998, protokolu 

„2“ z let 1993–1998 a protokolu „3“ z let 1994–1998. Termín skartačního řízení byl domluven 

na rok 2015. 
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Jediné přírůstky Archivu KPR za uplynulý rok byly uskutečněny v rámci výběru 

archiválií mimo skartační řízení. V květnu 2014 byly převzaty od Oddělení spisových služeb 

dokumenty fondu KPR – protokolu „2“ z let 1965–1993 v rozsahu 6 bm, které byly vybrány za 

archiválie v prosinci 2013. V srpnu byly od pracoviště PPS převzaty dokumenty sekretariátů 

prezidenta Václava Havla, Karla Schwarzenberga a Dagmar Havlové z let 1989–2001 v rozsahu 

6,52 bm, které neprošly skartačním řízením. Po předchozí domluvě s Odborem ekonomickým a 

personálním KPR byly v srpnu převzaty také zbývající personální spisy pracovníků KPR a 

přidružených organizací z let 1919–1952 (protokoly O, „2“, „3“, K, Sd, S a S/L) o rozsahu 3,2 

bm. Ve stejné době byly z Tiskového odboru KPR převzaty další nalezené části fotoarchivu 

Václava Klause a Livie Klausové z let 2003–2013 v rozsahu 0,6 bm. V září 2014 provedl 

Archiv KPR výběr archiválií mimo skartační řízení z dokumentů Nadace Václava Havla pro 

rozvoj Pražského hradu nalezených ve sklepním depozitáři Archivu Pražského hradu v budově 

čp. 192 v ulici Na Opyši a vybral za archiválie účetní dokumenty z let 1992–1997 o rozsahu 1,2 

bm. V prosinci 2014 byly od Bezpečnostního odboru KPR převzaty dokumenty k agendě 

státních vyznamenání z let 2008–2012 o rozsahu 97 000 MB. V rámci akviziční činnosti se 

Archiv KPR podílel na získání nože na otevírání dopisů s podobiznou prezidenta Edvarda 

Beneše, který vyrobila firma Františka Svěntého z Prahy. Jeden z vyrobených exemplářů byl 

v roce 1946 darován prezidentu E. Benešovi. Nůž nabídnutý Archivu KPR ke koupi panem 

Josefem Stodůlkou byl pořízen do uměleckých sbírek Pražského hradu. 

Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2014 203 

evidenčních jednotek o rozsahu 17,52 bm a 97 000 MB. Přehled vnějších změn Archivu KPR 

za rok 2014 je uveden v příloze č. 2. 

 

V. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

Zpracovávání archiválií je chápáno jako jedna z hlavních priorit činnosti Archivu KPR. 

Absence archivních pomůcek komplikuje výkon dlouhodobě narůstající nahlédací a badatelské 

agendy a nutí k využívání registraturních pomůcek i v případech, kde by to jinak nebylo 

nezbytné. Od roku 2013 je tvorba archivních pomůcek v rámci možností přizpůsobena novým 

Základním pravidlům pro zpracování archiválií. V souvislosti s implementací těchto pravidel se 

Archiv KPR v roce 2014 zapojil do projektu Ministerstva vnitra a Technologické agentury ČR 

„Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování 

archiválií metodou PCP“ a stal se jedním z testovacích pracovišť. 

V prosinci 2014 byly schváleny celkem 4 nové archivní pomůcky (viz tabulka č. 4), které 

zpřístupňují 6 460 evidenčních jednotek o rozsahu 36,76 bm (6 460 evidenčních jednotek o 
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rozsahu 36,76 bm zpracováno a inventarizováno). Stejnopisy všech nových archivních pomůcek 

budou v roce 2015 předány Ministerstvu vnitra a Národnímu archivu do jimi vedené ústřední a 

druhotné evidence a dálkově zpřístupněny na webu Archivu KPR ve formátu PDF s možností 

fulltextového vyhledávání. 

 

Tabulka č. 4 – Přehled nových archivních pomůcek za rok 2014 

evidenční 

číslo 
název časové rozmezí druh

1
 

28 Popelka August Adolf, JUDr. 1921–1945 I 

29 
KPR – evidenční knihy k agendě propůjčování 

a udělování státních vyznamenání 
1922–1995 DI 

30 Václav Havel – videoarchiv 1988–2003 DI 

31 Václav Havel – dary (1630) 1920–2004 DI 

 

Schválením výše uvedených archivních pomůcek vzrostlo množství zpracovaných a 

inventarizovaných archiválií Archivu KPR o 6 460 evidenčních jednotek o rozsahu 36,76 bm. 

Nízkou míru zpracování Archivu KPR se tím podařilo zvýšit o 2,1 % celkového rozsahu 

archiválií (z 28,24 % na 30,34 %), respektive o 22,7 % celkového množství evidenčních 

jednotek (z 29,15 % na 51,85 %). 

Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2014 je přehledně zhodnoceno v příloze 

č. 3 a porovnáno s předchozím obdobím v grafech níže. 

 

 

 

                                                 
1
 I – inventář, DI – dílčí inventář. 
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V oblasti zpracovávání archiválií se pracovníci Archivu KPR věnovali především dříve 

zahájeným úkolům. Pokračovalo zpracovávání protokolu Os (osobní sekretariát prezidentů 

republiky a vedoucích KPR) z let 1949–1968 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Do 

konce roku 2014 se podařilo nově uspořádat cca 4,6 bm archiválií. Průběžně vytvářená archivní 

pomůcka ke konci roku obsahovala již zhruba 6 000 jednotek popisu. 

Dále pokračovalo zpracovávání souboru darů prezidenta Václava Havla (řešitel Mgr. 

David Lorenc), které se podařilo dokončit. Vypracovaná archivní pomůcka zpřístupňující 554 

evidenčních jednotek o rozsahu 10,71 bm byla schválena v prosinci 2014. 
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Dokončeno bylo také zpracovávání Sbírky vyznamenání zahájené v roce 2012 (řešitel 

PhDr. Jakub Doležal, od roku 2014 PhDr. Eliška Charvátová). Archivní pomůcka čítající 547 

jednotek popisu a zpřístupňující 534 evidenčních jednotek bude doplněna o úvod a předložena 

ke schválení v roce 2015. 

V říjnu 2014 bylo zahájeno zpracovávání personálních spisů KPR a přidružených 

organizací (protokoly O, „2“ a „3“) z let 1919–1952 (řešitel Mgr. David Lorenc). Do konce roku 

bylo uspořádáno zhruba 4 bm archiválií. 

Další posun byl učiněn také ve zpracovávání fondu KPR – protokolu T (tajné) a PT 

(přísně tajné) (řešitelka Mgr. Eva Javorská), kde byly nově uspořádány 2 bm spisů z let 1945–

1963. 

Řešitelka PhDr. Jitka Lněničková pokračovala ve zpracovávání osobních fondů. Po 

schválení pomůcky k fondu Popelka August Adolf, JUDr., čítající 124 inventárních jednotek, 

zpřístupňující 2 evidenční jednotky o rozsahu 0,24 bm a přinášející stručnou biografii původce, 

bylo zahájeno zpracovávání fondu Havelka Jiří, doc. JUDr. 

Archiv KPR dále pokročil v přepisu matrik nositelů státních vyznamenání z let 1945–

1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2014 byly přepsány 1., 2. a 3. svazek matrik nositelů 

vyznamenání Za vynikající práci (č. 1–8682). Dále byla zahájena kontrola přepisu matrik 

nositelů vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a provedena kontrola dalších přepisů matrik 

nositelů (Čestná putovní standarta Hrdinům práce, Čestná standarta Bojovníkům práce, Řád 

přátelství, Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti, Řád Republiky, Medaile 

Jana Amose Komenského, Medaile Jana Evangelisty Purkyně, Čestný titul Letec-kosmonaut 

ČSSR, Čestný titul národní umělec), které byly zveřejněny na webových stránkách archivu před 

rokem 2011 pravděpodobně bez předchozí kontroly (řešitelé PhDr. Jakub Doležal, PhDr. Eliška 

Charvátová, Mgr. David Lorenc, PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Zkontrolované seznamy byly 

upraveny dle vzoru zavedeného v roce 2012 a zveřejněny na webových stránkách archivu. 

Po zhruba 14 letech prací bylo dokončeno zpracování databáze nositelů 

Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva z let 1923–1990 

(řešitelé PhDr. Eliška Charvátová, PhDr. Jakub Doležal). Konečný zkontrolovaný seznam čítá 

6672 případů propůjčení a udělení, které byly ověřeny na základě dochovaných matrik nositelů 

a spisů z fondu KPR. Jmenný rejstřík nositelů bude v roce 2015 doplněn o úvodní kapitoly a 

ediční poznámku a předložen ke schválení jako archivní pomůcka. 
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V souladu s trendem posledních let byl Archiv KPR v roce 2014 opět výrazně zaměstnáván 

výkonem nahlédací a badatelské agendy. Přes její značný objem 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 pracovního 

dne. Pokud si jejich vyřízení vyžádalo delší čas, byl podatel informován o přijetí podání a 

přibližném datu jeho vyřízení. 

Archiv KPR v roce 2014 zodpověděl a vyřídil celkem 459 dotazů a žádostí o vyhledání 

archiválií a zpracování rešerší, 59 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 1 žádost o 

poskytnutí ověřených kopií archiválií, 3 žádosti o spolupráci v rámci řízení o vydání 

osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a 

1 žádost o spolupráci podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 

Kromě vyřizování vlastních podání Archiv KPR spolupracoval se Sekretariátem prezidenta 

republiky, Kabinetem vedoucího KPR, s Odborem analytickým, Tiskovým odborem, Odborem 

legislativy a práva, Odborem Ekonomickým a personálním, Odborem památkové péče KPR, 

některými organizačními součástmi Správy Pražského hradu a s Lesní správou Lány, a mimo 

jiné se podílel na vyřízení 2 žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Odboru Protokolu KPR byly poskytnuty reprodukce archiválií týkajících se 

návštěvy rumunského krále Carola II. v Československu v roce 1936, koupě lánského zámku 

v roce 1921, historie uvítacího ceremonielu na Hlavním nádraží v Praze a československo-

čínských vztahů po roce 1949. Za služby poskytnuté Archivem KPR bylo v roce 2014 v souladu 

s platným ceníkem služeb a reprodukčních poplatků vyúčtováno celkem 5 845 Kč. 

Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2014 celkem 191 badatelů (z toho 33 ze 

zahraničí – 16 ze Slovenské republiky, 4 z Polské republiky, 3 z Maďarské republiky, 2 ze 

Spolkové republiky Německo, 2 ze Spojených států amerických, 2 z Ruské federace, 1 

z Francouzské republiky, 1 z Australského společenství, 1 z Bulharské republiky a 1 

z Republiky Slovinsko), kteří vykonali 350 studijních návštěv. V porovnání s minulým rokem se 

počet badatelů snížil o 9 % a počet badatelských návštěv také o 9 %. Celkové množství podání 

nahlédací a badatelské agendy vzrostlo o 4 %, a to především díky vyššímu počtu žádostí o 

poskytnutí reprodukcí archiválií, který se zvýšil o 181 % (viz grafy níže). Právě nárůst tímto 

způsobem vyřízených žádostí se částečně odrazil v mírném poklesu počtu badatelů a studijních 

návštěv. Díky možnostem informačních a komunikačních technologií byly potřeby mnohých 

tazatelů uspokojeny dálkovým způsobem, zejména v případech malého množství archiválií 
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požadovaných k nahlédnutí nebo v případech tazatelů s obtížnější dostupností sídla archivu 

(především ze zahraničí). 
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Služeb Archivu KPR tradičně využili pracovníci vědeckých, výzkumných a paměťových 

institucí, badatelé z akademických a vysokoškolských pracovišť, studenti středních, vyšších 

odborných a vysokých škol a řešitelé grantových projektů. V této souvislosti je vhodné 

jmenovat především granty „T. G. Masaryk a Slované“ a „Edvard Beneš, Němci a Německo“. 

Prokazovaná vstřícnost vůči veřejnosti se Archivu KPR vrací nejen získáváním potřebné 

zpětné vazby, ale i vzájemnou výměnou cenných informací, zkušeností a kontaktů. Celkem 5 

badatelů zaslalo v roce 2014 Archivu KPR své nově publikované práce, které vznikly na základě 

studia v Archivu KPR a obohatily příruční knihovnu. 
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Archiv KPR se v roce 2014 významným způsobem věnoval také výstavní činnosti. 

Úspěšná putovní výstava „Diktatura vs. naděje“ byla v roce 2014 představena v Jihlavě 

(vernisáž 25. 2.), Teplé (7. 6.), Olomouci (30. 9.) a Boskovicích (10. 11.). Část italské verze 

výstavy byla součástí výstavního projektu o boromejce Matce Vojtěše, připraveného SM 

Remigií Češíkovou a představeného na půdě Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce Páně 

v Miláně (26. 11.). Pracovníci Archivu KPR PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David 

Lorenc se podíleli na instalacích a vernisážích v Jihlavě a Olomouci, PaedDr. Vladimíra 

Vaníčková také na zpracování informačního letáku jihlavské prezentace. 

U příležitosti jihlavské vernisáže byl uveden stejnojmenný katalog k výstavě, který byl 

vydán Ústavem pro studium totalitních režimů za podpory Arcibiskupství pražského (191 stran, 

ISBN 978-80-87912-00-3). Pracovníci Archivu KPR a spoluautoři katalogu PaedDr. Vladimíra 

Vaníčková (editorka) a Mgr. David Lorenc se mimo jiné věnovali koordinaci prací v rámci 

autorského týmu a grafického studia, zpracování grafického návrhu, autorského závěrečného 

slova a jmenného rejstříku, odborné redakci textů, tiskovým korekturám a výběru obrazového 

doprovodu. V katalogu bylo publikováno také 8 reprodukcí archiválií Archivu KPR. 

Archiválie Archivu KPR tradičně obohacují také výstavní projekty pořádané jinými 

institucemi. Celkem 56 reprodukcí archiválií bylo v říjnu 2014 poskytnuto Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR na výstavu o československo-čínských vztazích pořádanou v Pekingu u 

příležitosti státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně. Ústavu pro studium totalitních 

režimů byly poskytnuty reprodukce archiválií pro výstavu „Ve znamení tří deklarací. Šlechta 

v letech nacistického ohrožení československého státu“ (7 .– 26. 10. 2014, Novoměstská 

radnice, Praha 2). Reprodukce archiválií Archivu KPR byly poskytnuty také Správě Pražského 

hradu na výstavu věnovanou výročí otevření Obrazárny Pražského hradu a skautskému středisku 

ZVON na výstavu k 90. výročí skautingu v Sedlčanech pořádanou v tamním městském muzeu. 

 

Spolupráce Archivu KPR s médii v oblasti využívání archiválií opět v mnoha případech 

překročila běžné zodpovídání jejich četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií a 

poskytnutí reprodukcí. Pro natáčení dokumentárního cyklu České televize „České (20.) století“ 

byly v roce 2014 poskytnuty reprodukce spisů ke jmenování československé federální vlády 

z 10. 12. 1989. V pořadu České televize Studio 6, který byl věnován oslavám narozenin 

prezidentů republiky, se dne 2. 10. 2014 objevily reprodukce blahopřání k narozeninám 

prezidenta T. G. Masaryka doručené od školních dětí. 

Dne 21. srpna 2014 proběhlo v Archivu KPR televizní natáčení pro pořad TV Nova 

„Víkend“ věnovaný tématu knedlíků a jejich fenoménu v běhu dějin. Pořad byl premiérově 
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vysílán dne 16. 9. a byly v něm prezentovány jídelníčky z hostin pořádaných na Pražském 

hradě. 

Archiv KPR v roce 2014 spolupracoval na představení svého informačního bohatství také 

v rozhlasovém éteru. V sobotu 20. září 2014 se Archiv KPR podílel na programu tradičního 

Vinobraní na Pražském hradě a přijal pozvání do rozhlasového pořadu Host Radiožurnálu, který 

byl vysílán živě na stanici ČRo 1 od 10.05 do 11.00. Tématem rozhovoru s moderátorkou 

Patricií Strouhalovou byl Archiv Kanceláře prezidenta republiky, který byl prezentován jako 

veřejná a otevřená paměťová instituce, uchovávající obrovské informační bohatství našich 

prezidentů, národa a společnosti. S Českým rozhlasem spolupracoval Archiv KPR také na 

tématu vánočních a novoročních projevů prezidentů republiky. Na webových stránkách Českého 

rozhlasu byly v prosinci 2014 zveřejněny texty a zvukové nahrávky všech projevů, k čemuž 

Archiv KPR přispěl poskytnutím informací o vzniku a proměnách této tradice a textů vánočních 

projevů prezidenta Emila Háchy z let 1938–1944. 

Informace z archiválií Archivu KPR se v průběhu roku 2014 objevily také v tištěných 

médiích – v článku o hostinách na Pražském hradě v magazínu TÝDEN (20. 10.) a článku o 

československých státních vyznamenáních v deníku MF DNES – příloze Víkend (1. 11.). 

Nejvýraznější stopou, kterou Archiv KPR v roce 2014 zanechal v médiích, byla reportáž 

TV Nova, která byla natáčena během dne otevřených dveří pořádaného dne 9. 6. u příležitosti 

oslav Mezinárodního dne archivů a vysílána tentýž den v Televizních novinách. Díky 

spolupráci s Tiskovým odborem KPR se informace o celostátním připomínání Mezinárodního 

dne archivů podařilo dostat do zpráv nejsledovanějšího zpravodajského pořadu v ČR v hlavním 

vysílacím čase. Kromě TV Nova se dne otevřených dveří zúčastnili také redaktoři deníku 

BLESK, v němž následující den vyšel článek o Archivu KPR přinášející reprodukce některých 

cenných archiválií. Na internetových serverech obou médií byly prezentovány další informace. 

Kromě médií se dne otevřených dveří zúčastnili také pozvaní zástupci studentů a odborné 

veřejnosti. 

 

Velké množství návštěvníků se během roku 2014 seznámilo s činností Archivu KPR a 

širokými možnostmi jeho využití také prostřednictvím tradičních exkurzí. Dne 28. 3. zavítali do 

Archivu KPR studenti z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a dne 

10. 4. je napodobili studenti oboru Orální historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Dne 26. 6. navštívily Archiv KPR kolegyně Li-mei Peng a Hsiao-

Ying Sung z Národního archivu Taiwanu v doprovodu Karen C. Lee z taiwanské ekonomické a 

kulturní kanceláře v Praze a zástupkyně Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR. 
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VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V rámci preventivní péče o fyzický stav archiválií a snahy o zabezpečení udržování 

stálého klimatu v depozitářích byla na jaře 2014 provedena sezónní krátkodobá úprava oken 

v těch depozitářích, kde byly 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 v roce 2014 provedena revize 

a důkladné testování všech zvlhčovačů instalovaných v depozitářích Archivu KPR. Po 

předchozí instalaci čidel na měření klimatu byl v listopadu 2014 v Bílém depozitáři (č. 1072) 

zprovozněn nově pořízený zvlhčovač a všechny depozitáře Archivu KPR jsou tak od roku 2014 

vybaveny tímto zařízením. 

Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR. 

Za rok 2014 bylo pořízeno 19 180 originálních negativních snímků a stejné množství 

negativních kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití. Kromě snímkování 

vybraných spisů protokolu T (tajné) z let 1921–1944 byly pořízeny bezpečnostní kopie 

pamětních knih Lánské obory z let 1921–2000 (5 svazků), které byly pro tento účel zapůjčeny 

od Lesní správy Lány. 

V souvislosti se zpracováním souboru darů prezidenta Václava Havla byly v roce 2014 

zhotoveny fotografem Janem Glocem kvalitní a profesionální reprodukce 16 vybraných darů 

uložených v Archivu KPR, včetně úlomku měsíční horniny přivezeného americkými 

astronauty z mise Apollo 17 a darovaného v roce 1973 československému lidu prezidentem 

USA Richardem Nixonem. 

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené v prosinci 2013 s Knihovnou Václava Havla byl 

v roce 2014 digitalizován 1 bm archiválií z fondu KPR – souboru ohlasů tisku z let 1990–

2003. 

Digitalizace archiválií se v Archivu KPR zaměřuje především na ty archiválie v analogové 

podobě, jejichž nosiče jsou nevhodné pro trvalé uchovávání. Po pořízení potřebného vybavení 

byla ve spolupráci s Odborem informačních technologií SPH zahájena digitalizace 

videoarchivu Václava Havla, který je tvořen filmovými záznamy na VHS. Celkem bylo do 

konce roku 2014 digitalizováno cca 200 videokazet (řešitel Mgr. David Lorenc). 

V roce 2014 dále pokračovala vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu 

KPR, kterou provádělo knihařství pana Milana Čápa. Novou vazbou bylo opatřeno 22 podacích 

deníků k protokolu L (legislativa) z let 1921–1942, 14 indexů osob z let 1923–1926, 6 indexů 

k protokolu P (jmenování aj.) z let 1927–1960 a 1 index k protokolu PR (Podkarpatská Rus) 

z let 1926–1939. 



17 

 

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU 

V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2014 úzce spolupracoval 

s Odborem informačních technologií SPH. Na jaře 2014 bylo zprovozněno nové datové 

úložiště Odboru spisové a archivní služby KPR, respektive Archivu KPR, které je od té 

doby plněno replikami archiválií v digitální podobě a dalšími digitálními dokumenty podle 

vypracované struktury (řešitelé PhDr. Jakub Doležal, Mgr. David Lorenc). Originální data jsou 

uložena na externích harddiscích či optických discích (CD a DVD). Z archiválií Archivu KPR 

v digitální podobě zbývalo na konci roku 2014 zkopírovat do tohoto úložiště již jen fotoarchiv 

Václava Klause. Digitální kopie archiválií z fotoarchivu Václava Havla byly během ukládání na 

datové úložiště chronologicky roztříděny (řešitel Mgr. David Lorenc), čímž bylo výrazně 

usnadněno jejich využívání. V souvislosti s materiálním zabezpečením chodu archivu je vhodné 

zmínit, že v roce 2014 proběhla na všech počítačích Archivu KPR instalace operačního systému 

Windows 7 (do té doby byl využíván systém Windows XP). 

Dne 22. 5. 2014 byl Bílý depozitář (č. 1072) vybaven čidly na měření teploty a relativní 

vlhkosti vzduchu. Od té doby je systém měření klimatu instalován ve všech místnostech, kde 

jsou uloženy archiválie Archivu KPR. 

 

 

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 2014 byla doplněna o 135 knižních 

novinek a knih získaných darem nebo koupí v antikvariátu. Celkový počet přírůstků knihovny 

OSAS KPR za rok 2014 je uveden ve výroční zprávě Archivu Pražského hradu (Archiv PH). 

Ve spolupráci s Archivem PH byla v roce 2014 dokončena revize knižního fondu příruční 

knihovny Archivu KPR, která byla zahájena v říjnu 2011. Kromě dodatečné evidence dosud 

neevidovaných knih (zpravidla staršího data vydání) byla provedena restrukturalizace podle 

nově stanoveného systému věcných celků, včetně přehlednějšího uložení jednotlivých 

knihovních jednotek. V té souvislosti bylo v příruční knihovně Archivu KPR v roce 2014 

evidováno 236 dříve získaných a dosud neevidovaných knihovních jednotek. K dodatečnému 

zaevidování v centrální databázi příruční knihovny OSAS KPR bylo připraveno 718 knihovních 

jednotek. Celkem 124 publikací bylo opatřeno novou pevnou vazbou. 
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X. INTERNETOVÉ STRÁNKY 

V souvislosti s nutným převedením internetových stránek Archivu KPR na jiný redakční 

systém a nový server byla v dubnu 2014 provedena jejich obsahová i formální inovace a mimo 

jiné zřízena nová rubrika „Archivní pomůcky“. Upravený web byl nově spuštěn 22. 5. 2014. 

Kromě pravidelných aktualizací rubriky „Archiválie měsíce“, kde jsou od roku 2012 

prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF, byly na 

internetových stránkách Archivu KPR v roce 2014 upraveny kapitoly „Archivní fondy a sbírky“ 

a „Státní vyznamenání“, v nichž jsou zpřístupňovány archivní pomůcky a seznamy nositelů 

státních vyznamenání. Průměrná návštěvnost rubriky „Archiválie měsíce“ činila v roce 2014 95 

zobrazení stránek za měsíc. Využívání internetových stránek Archivu KPR (AKPR) i Archivu 

PH (APH) je znázorněno v tabulkách a grafech níže. 
 

Tabulka č. 5 – Využívání internetových stránek AKPR a APH (1. 6. – 31. 12. 2014) 

Webové stránky Návštěvy Uživatelé 
Zobrazení 

stránek 

Počet 

stránek na 

1 návštěvu 

Průměrná 

doba trvání 

návštěvy 

(s) 

Míra 

okamžitého 

opuštění 

AKPR 3107 3160 8490 2,73 129,37 50,69 % 

AKPR (CZ) 2863 3071 7621 2,66 127,00 53,75% 

AKPR (ENG) 244 287 869 3,56 157,15 14,75% 

APH 1864 1914 7701 4,13 207,36 42,17% 

APH (CZ) 1151 1269 6059 5,26 199,65 33,54% 

APH (ENG) 713 744 1642 2,30 219,81 56,10% 

AKPR + APH 4976 4974 16194 3,25 158,46 47,51% 
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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 2014 věnovali i této oblasti své činnosti, často v souvislosti s již výše zmíněnými úkoly. 

PhDr. Jakub Doležal se věnoval dějinám Archivu KPR (příprava textu k 60. výročí vzniku 

archivu pro Archivní časopis) a tradici vánočních a novoročních projevů prezidentů republiky 

(příprava přednášky uvedené v rámci cyklu Příběh Pražského hradu a na Katedře českého jazyka 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě – 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 dlouhodobého odborného zájmu bylo pokračování úspěšného výstavního projektu 

„Diktatura vs. naděje“ a zpracování doprovodné publikace (viz bod VI). 

PhDr. Eliška Charvátová v červnu 2014 dokončila studium oboru Archivnictví a pomocné 

vědy historické na Katedře PVH a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. V listopadu 2014 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul PhDr. V souvislosti se 

zpracováváním Sbírky vyznamenání se odborně zabývala tématem státních vyznamenání a 

navázala úzké kontakty a výměnu informací s kolegy z Klubu faleristů Brno. 

Všichni výše zmínění pracovníci se podíleli na zpracování informačního letáku o Archivu 

KPR, který byl vydán Oborem marketingu Správy Pražského hradu v prosinci 2014 (viz příloha 

č. 4). 

 

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH 

AKCÍCH 

Jakub Doležal – Prezentace aplikace eSkartace pro elektronické skartační řízení (informace 

o projektu Národního digitálního archivu) (28. 1. 2014, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), 

Jakub Doležal – jednání Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu a Archivu AV 

ČR (24. 2. 2014, Gabčíkova 10, Praha 8), 

David Lorenc – slavnostní vernisáž výstavy „Diktatura vs. naděje“ (25. 2. 2014, Jihlava), 

Jakub Doležal (přednášející) – přednáška „Vánoční a novoroční projevy československých 

a českých prezidentů republiky“ (25. 2. 2014, Katedra českého jazyka Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, Ostrava), 

Jakub Doležal – Valná hromada České archivní společnosti (27. 3. 2014, Národní archiv, 

Archivní 4, Praha 4), 
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Jakub Doležal, Eliška Charvátová, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – seminář k novým 

Základním pravidlům pro zpracování archiválií (14. 5. 2014, Národní archiv, Archivní 4, Praha 

4), 

Jakub Doležal, Eliška Charvátová, Eva Javorská, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – 

exkurze v Muzeu dělnického hnutí, o.p.s. (26. 6. 2014, José Martího 31, Praha – Vokovice), 

Jakub Doležal – slavnostní vernisáž výstavy „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“ 

(25. 9. 2014, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), 

David Lorenc – slavnostní vernisáž výstavy „Diktatura vs. naděje“ (30. 9. 2014, Olomouc), 

Jakub Doležal, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – slavnostní vernisáž výstavy „Ve 

znamení tří deklarací“ (6. 10. 2014, Novoměstská radnice, Praha), 

Jakub Doležal, Eliška Charvátová, Eva Javorská, David Lorenc – exkurze v Archivu 

Českého rozhlasu (3. 11. 2014, Římská 13, Praha 2), 

Jakub Doležal (přednášející) – přednáška „Vánoční a novoroční projevy československých 

a českých prezidentů republiky“ v rámci cyklu „Příběh Pražského hradu“ (27. 11. 2014, Pražský 

hrad, Nový palác). 

 

XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI 

Ministerstvo vnitra a Technologická agentura ČR – projekt „Vývoj software pro popis 

archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“ 

(testovací pracoviště), 

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, 

Muzeum dělnického hnutí – výměna informací o obsahu archivních souborů a muzejních 

sbírek, 

David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů – výstava 

„Diktatura vs. naděje“, 

Jakub Doležal – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – členství v Akviziční a 

metodické komisi, 

Jakub Doležal – TV Nova – vystoupení v reportáži o Archivu KPR pro Televizní noviny 

(9. 6. 2014), vystoupení v pořadu „Víkend“ o knedlících a hostinách na Pražském hradě (16. 9. 

2014), 

Jakub Doležal – Český rozhlas – vystoupení v rozhlasovém pořadu Host Radiožurnálu o 

Archivu KPR vysílaném živě z Vinobraní na Pražském hradě (20. 9. 2014), poskytnutí 



23 

 

informací a reprodukcí archiválií pro projekt zpřístupnění textů vánočních a novoročních 

projevů prezidentů republiky, zisk jejich přepisů, 

Jakub Doležal – Magazín TÝDEN – rozhovor – poskytnutí informací pro článek o 

hostinách na Pražském hradě (20. 10. 2014), 

Jakub Doležal – Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

– sdílení informací a zisk přepisů novoročních projevů prezidentů republiky, 

Jakub Doležal – Lesní správa Lány – zapůjčení pamětních knih Lánské obory 

k bezpečnostnímu snímkování, zapůjčení deníku hajného Antonína Kubíčka s cennými 

fotografiemi Lánské obory k zhotovení digitálních kopií, 

Eliška Charvátová – Klub faleristů Brno – výměna informací o státních vyznamenáních. 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR (stav k 31. 12. 2014) 

Příloha č. 2 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2014 

Příloha č. 3 – Přehled zpracování archiválií a celkových vnějších a vnitřních změn v Archivu 

KPR v roce 2014 

Příloha č. 4 – Informační leták o Archivu KPR vydaný v roce 2014 

 

 

 

Zpracoval: 

V Praze dne 2. února 2015 

 

 PhDr. Jakub Doležal 

 vedoucí Archivu KPR 
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