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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), včetně jejích 

příspěvkových organizací. 

V roce 2017 byl Archiv KPR podobně jako v posledních letech výrazně zaměstnán 

výstavní agendou, a to zejména spoluprací na přípravě výstavního projektu Založeno 1918, 

připomínajícího 100. výročí vzniku Československé republiky na Pražském hradě, a jinými 

drobnějšími úkoly a požadavky souvisejícími s výstavami jiných institucí. Prostory Archivu 

KPR navštívil v uplynulém roce rekordní počet návštěvníků v rámci pravidelných Dnů 

pootevřených dveří, které jsou připravovány ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností 

KPR. Neustále rostoucí nároky kladené na archiv ze strany veřejnosti i zřizovatele podtrhuje 

výrazný nárůst objemu badatelské agendy, který po mírném a výjimečném poklesu v roce 2016 

zcela odpovídá dlouhodobému trendu. 

V oblasti zpracovávání archiválií se Archiv KPR nadále věnoval postupné implementaci 

nových Základních pravidel pro zpracovávání archiválií a specializovaného softwaru ELZA 

vyvíjeného ve spolupráci Ministerstva vnitra a Technologické agentury ČR. Na jaře se Archiv 

KPR spolu s Odborem informačních technologií Správy Pražského hradu (SPH) a Archivem 

Pražského hradu (Archiv PH) zapojil do dotačního programu Beta2, který nabízí možnost 

zohlednit specifické potřeby jednotlivých archivů, včetně napojení na další informační 

systémy. V září byla v Archivu KPR po předchozím užívání testovacího rozhraní instalována 

vlastní instance software ELZA. Dokončením a schválením nové archivní pomůcky v prosinci 

2017 se opět podařilo navýšit rozsah zpracovaných a tím i aktivně zpřístupněných archiválií. 

Navzdory personálnímu oslabení Archiv KPR v roce 2017 výrazně pokročil také v průběžném 

pořádání archiválií a věnoval se dalším okruhům své rozmanité činnosti a úspěšné spolupráci 

s jinými institucemi. 

 

 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 

V Archivu KPR pracovali v roce 2017 PhDr. Jakub Doležal (vedoucí Archivu KPR) a 

odborní archiváři Mgr. Petra Kantorová (1/2 úvazek), Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra 

Vaníčková. V rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se na zpracovávání 
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archivních souborů podílely PhDr. Eliška Havlová (Charvátová), Mgr. Eva Javorská (do 31. 8.) 

a paní Alena Fialová. Bezpečnostnímu snímkování a pořizování profesionálních reprodukcí 

archiválií se věnovali externí fotografové Stanislav Loudát a Jan Gloc. 

Rozdělení prací v Archivu KPR zůstalo stejné jako v minulých letech. Nahlédací a 

badatelskou agendu nadále vedl a vykonával PhDr. Jakub Doležal, Mgr. Petře Kantorové zůstal 

kromě zpracovávání archiválií přidělen také dozor v badatelně. Na zpracovávání archiválií byla 

vyhrazena dvě pracovní místa – Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková. PaedDr. 

Vladimíra Vaníčková se spolu s pracovnicí Archivu PH podílela na správě příruční knihovny 

Archivu KPR, respektive příruční knihovny Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS 

KPR). Mgr. David Lorenc měl dále na starosti akviziční činnost na antikvárním trhu a 

provádění digitalizace archiválií související s jejich zpracováváním. 

 

 

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 

Podle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 1. 1. 2017 svěřeno do péče 

celkem 23 archivních souborů o rozsahu 1 454,29 běžných metrů (bm) – z toho 1 008,21 

(69,33 %) nezpracovaných, 446,08 (30,67 %) zpracovaných a 110,97 (7,63 %) 

inventarizovaných –, 2 117 400 MB (vše nezpracováno) a 21 594 evidenčních jednotek – 

z toho 10 440 (48,35 %) nezpracovaných, 11 154 (51,65 %) zpracovaných a 9 156 (42,4 %) 

inventarizovaných. 

V průběhu roku 2017 bylo v souvislosti s výběrem a zpracováním archiválií evidováno 

celkem 7 vnějších změn a 1 vnitřní změna (viz body IV a V). Dle údajů ze základní evidence 

NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 2017 svěřeno do péče celkem 23 archivních souborů o 

rozsahu 1 464,24 běžných metrů (bm) – z toho 1 001,76 (68,42 %) nezpracovaných, 462,48 

(31,58 %) zpracovaných a 127,37 (8,7 %) inventarizovaných –, 2 117 400 MB (vše 

nezpracováno) a 21 688 evidenčních jednotek – z toho 10 452 (48,19 %) nezpracovaných, 

11 236 (51,81 %) zpracovaných a 9 238 (42,59 %) inventarizovaných. 

Kromě zápisu vnějších a vnitřních změn došlo v roce 2017 k mimořádné úpravě popisu 

původců v souladu s metodickým pokynem č. 3/2017 odboru archivní správy Ministerstva 

vnitra ČR k vedení evidence původců jako součásti evidence NAD (doplnění o identifikátory 

INTERPI aj.). 

Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2017 je 

přehledně popsáno v tabulkách č. 1–3 a v příloze č. 1 a porovnáno s předchozím obdobím 

v grafech níže. 
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Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií podle metráže 

Metráž 
celkem  N Z I 

bm bm % bm % bm % 

1. 1. 2017 1454,29 1008,21 69,33 446,08 30,67 110,97 7,63 

31. 12. 2017 1464,24 1001,76 68,42 462,48 31,58 127,37 8,7 

 

 

 

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. 2017 23 21594 10440 48,35 11154 51,65 9156 42,4 

31. 12. 2017 23 21688 10452 48,19 11236 51,81 9238 42,59 
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Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2017 

druh 

počet 

(ks) 

nárůst (+)/ 

pokles (-) 

1. 1. 2017 31. 12. 2017 ks % 

listiny do roku 1850 1 1 0 0 

úřední knihy 516 516 0 0 

rukopisy 6 6 0 0 

podací protokoly 1211 1211 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 9 9 0 0 

kartony 6384 6427 + 43 + 0,67 

mapy 18 18 0 0 

atlasy 1 1 0 0 

grafické listy 14 14 0 0 

kresby 2 2 0 0 

fotografie na papírové podložce 16 16 0 0 

fotoalba 219 237 + 18 + 7,59 

jiné nosiče analogových (filmových) 

záznamů 
247 258 + 11 + 4,26 

nosiče digitálních (filmových) 

záznamů 
172 176 + 4 + 2,27 

kinematografické záznamy (díla) na 

nosičích 
5803 5803 0 0 

gramofonové desky 2 2 0 0 

audiokazety 1712 1712 0 0 

kompaktní disky 91 91 0 0 

tisky po roce 1800 76 76 0 0 

balíky 175 176 + 1 + 0,57 

pořadače 157 159 + 2 + 1,26 

digitální datasety 964 964 0 0 

předměty numizmatické povahy 328 343 + 15 + 4,37 

předměty faleristické povahy 2641 2641 0 0 

jiné 148 148 0 0 

Celkem 21594 21688 + 94
 

+ 0,43 
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III. SPISOVÁ SLUŽBA A PŘEDARCHIVNÍ PÉČE 

V rámci dohledu na výkon spisové služby u KPR a jejích příspěvkových organizací a 

v souvislosti s prováděním výběru archiválií se Archiv KPR podílel na přípravě jednacího řádu 

skartační komise KPR a na přípravě dopisu ředitele Odboru spisové a archivní služby KPR 

ohledně dodržování pravidel správy dokumentů a jejich předávání do Oddělení spisových 

služeb, pracoviště předarchivní péče a skartace (PPS), Archivu KPR a Archivu PH. Návrh 

dopisu zpracovaný Archivem KPR obsahoval rovněž výzvu k předložení dokumentů 

prezidentů republiky neevidovaných v systému spisové služby, včetně dokumentů v digitální 

podobě, k výběru archiválií mimo skartační řízení. Čistopis vnitřního sdělení byl odeslán 

ředitelům organizačních součástí KPR a ředitelům SPH a Lesní správy Lány dne 6. listopadu 

2017. 

V návaznosti na dřívější obecnější informaci z května 2015 a v souvislosti s výběrem 

archiválií ukončeným v srpnu 2017 (viz níže) zpracoval Archiv KPR informaci o výběru 

archiválií v Odboru protokolu KPR v letech 2013–2017, adresovanou řediteli Sekce 

administrativní KPR, a požádal o umožnění dodatečného převzetí konkrétních typů dokumentů 

z let 2003–2013, které nejsou evidovány v systému spisové služby a dosud nebyly ze strany 

Odboru protokolu KPR předány k výběru archiválií. 

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 2017 bylo 

v pracovišti PPS pokračováno v přípravě dokumentů KPR – protokolu 600 000 z let 1994–

1998. 

Již v předchozích letech částečně řešená otázka komplexní správy (multimediálních) 

dokumentů v digitální podobě, neevidovaných v systému spisové služby a vznikajících 

z činnosti jednotlivých organizačních součástí KPR a SPH (např. foto-, video- a audioarchiv 

prezidenta republiky ve správě Odboru tiskového KPR) a související snaha o maximální 

usnadnění pozdějšího procesu výběru archiválií, importu metadat a zpracovávání archiválií dle 

příslušných standardů a pravidel byly zohledněny Archivem KPR při zpracování návrhu řešení 

specifických potřeb KPR a SPH a zapojení do vývoje software ELZA v rámci programu Beta2 

Technologické agentury ČR – minitendru MT 06 „Pilotní ověření Pražský hrad“ (viz bod V). 
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IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

V provádění výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje 

s pracovištěm PPS, které tento výběr pečlivě připravuje. V květnu 2017 provedl Archiv KPR 

výběr archiválií ve skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z let 1993–1994 a 

dokumentů KPR – protokolu „0“ (příloh ke spisům) z let 1992–1998, během něhož bylo 

vybráno k trvalému uložení 3 bm dokumentů. V prosinci 2017 byl proveden výběr archiválií ve 

skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z roku 1995, kdy bylo převzato 

k trvalému uložení 1,4 bm dokumentů. 

Další přírůstky Archivu KPR za uplynulý rok byly uskutečněny v rámci výběru 

archiválií mimo skartační řízení. V květnu 2017 byly převzaty od Odboru protokolu KPR 

dokumenty k vnitrostátním (návštěvy krajů) a zahraničním cestám prezidenta republiky z let 

2015–2017 o rozsahu 0,2 bm. V tomtéž měsíci byly převzaty od Oddělení spisových služeb 

KPR další dokumenty prezidenta Václava Havla z fondu KPR (blahopřání ke zvolení) z roku 

1993 o rozsahu 0,2 bm (dodatek k výběru z roku 2014). V srpnu 2017 byly převzaty od 

pracoviště PPS „objevené“ dokumenty z fondu Správy zámku Lány z let 1921–1952 o rozsahu 

0,2 bm. V témže měsíci byl uzavřen náročný výběr archiválií v Odboru protokolu KPR a do 

Archivu KPR byly převzaty dokumenty ředitelů odboru, dokumentace akcí prezidenta 

republiky a dále část monitoringu, foto- a videoarchivu Václava Havla a části programu, foto- a 

videoarchivů prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, tedy dokumenty z let 1990–2016 o 

rozsahu 4,95 bm. V prosinci 2017 byly od Odboru analytického KPR získány podklady pro 

vnitrozemské cesty prezidenta Miloše Zemana a podklady pro jednání expertní skupiny 

poradců z roku 2017 o rozsahu 0,4 bm. 

Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2017 96 

evidenčních jednotek o rozsahu 10,35 bm. Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2017 

je uveden v příloze č. 2 a výběr archiválií porovnán s předchozím obdobím v grafech níže. 
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V. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

Zpracovávání archiválií je chápáno jako jedna z hlavních a přirozených priorit činnosti 

Archivu KPR. Absence archivních pomůcek komplikuje výkon rozsáhlé a 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 Základních pravidel pro zpracování archiválií a 

v návaznosti na dřívější testování aplikace ELZA, vyvíjené ve spolupráci Ministerstva vnitra a 

Technologické agentury ČR, se Archiv KPR spolu s Odborem informačních technologií SPH a 

Archivem PH zapojil na jaře 2017 do navazujícího dotačního programu Beta2, který nabízí 

možnost zohlednit specifické potřeby jednotlivých archivů, včetně napojení na další informační 

systémy. V součinnosti s koordinátorem projektu se Archiv KPR podílel na zpracování návrhu 

potřeby „Napojení digitálních dat zřizovatele specializovaného archivu v cloudovém úložišti 

v prostředí aplikace ELZA“ a přípravy zadání minitendru MT 06 „Pilotní ověření Pražský 

hrad“, jehož cíle a specifické potřeby archivního popisu v Archivu KPR byly prezentovány na 

konferenci v Národním archivu dne 4. října. Na základě výzvy Odboru archivní správy 

Ministerstva vnitra ČR a v souladu se zadanou metodikou byl v březnu 2017 zpracován 

harmonogram plného zavedení nových Základních pravidel při tvorbě nových archivních 

pomůcek a prostředků pro jejich vytváření (software) v Archivu KPR. V září byla v Archivu 

KPR po předchozím užívání testovacího rozhraní instalována vlastní instance software ELZA 

(řešitel PhDr. Jakub Doležal). 

V roce 2017 byla schválena 1 nová archivní pomůcka (viz tabulka č. 4), která 

zpřístupňuje 82 evidenčních jednotek o rozsahu 16,4 bm (82 evidenčních jednotek o 

rozsahu 16,4 bm zpracováno a inventarizováno). 

 

Tabulka č. 4 – Přehled nových archivních pomůcek za rok 2017 

evidenční 

číslo 
název časové rozmezí druh

1
 

33 
KPR – personální spisy (protokoly O, 200 000, 

300 000, 500 000 aj.)
2
 

(1881) 

1919–1970 

(2010) 

DI 

 

                                                 
1
 DI – dílčí inventář. 

2
 DOLEŽAL, Jakub – LORENC, David, Kancelář prezidenta republiky – personální spisy (protokoly O, 200 000, 

300 000, 500 000 aj.), (1881) 1919–1970 (2010), dílčí inventář, 2017. 
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Schválením výše uvedené archivní pomůcky vzrostlo množství zpracovaných a 

inventarizovaných archiválií Archivu KPR o 82 evidenčních jednotek o rozsahu 16,4 bm. 

Nízkou míru zpracování Archivu KPR se tím podařilo zvýšit o 0,91 % celkového rozsahu 

archiválií (z 30,67 % na 31,58 %), respektive o 0,16 % celkového množství evidenčních 

jednotek (z 51,65 % na 51,81 %). 

Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2017 je přehledně zhodnoceno 

v příloze č. 3 a porovnáno s předchozím obdobím v grafech níže. 
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V oblasti zpracovávání archiválií se pracovníci Archivu KPR věnovali především dříve 

zahájeným úkolům. Pokračovalo zpracovávání fondu KPR – personálních spisů (protokoly 

O, 200 000, 300 000, 500 000 aj.) z let 1919–1970 (řešitel Mgr. David Lorenc), které se 

podařilo dokončit. Vypracovaná archivní pomůcka čítající 2 767 jednotek popisu a 

zpřístupňující 82 evidenčních jednotek o rozsahu 16,4 bm byla schválena v prosinci 2017. 

Dále pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1965–1969 

(řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková), které bude po nově zadaném zpracování příloh ke 

spisům dokončeno v roce 2018. 

V roce 2017 podobně pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 

1948–1964 (řešitelka Mgr. Petra Kantorová). Do konce roku 2017 bylo dokončeno pořádání a 

popis protokolů 100 000, 200 000 a 300 000 do roku 1964. 

V lednu 2017 bylo zahájeno zpracovávání příloh ke spisům z fondu KPR (soubor „KP“ 

aj.), které se týká všech registraturních období do roku 1969 (viz výše). Kromě pořádání a 

popisu příloh byl příslušný inventární seznam pro registraturní období 1919–1947 prohlouben, 

respektive doplněn o cca 6 400 jednotek popisu (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková). 

V červnu 2017 bylo zahájeno zpracovávání a digitalizace fondu KPR – audioarchivu 

Václava Havla z let 1990–2003, které do září probíhalo v testovacím rozhraní ELZA, od září 

2017 v produkčním prostředí této aplikace (řešitel Mgr. David Lorenc). Za rok 2017 se 

podařilo digitalizovat, respektive převést, a popsat cca 420 zvukových záznamů uložených na 

cca 150 audiokazetách a cca 70 kompaktních discích. 

Další posuny byly učiněny ve zpracovávání fondu KPR – typářů a jejich samostatných 

otisků z let 1920–1994 (řešitelka PhDr. Eliška Havlová), a ve zpracovávání fondu KPR – 

protokolu T (tajné) a PT (přísně tajné) z let 1945–1963 (řešitelka Mgr. Eva Javorská). Oba 

projekty byly v důsledku ukončení příslušných dohod o pracovní činnosti a provedení práce 

bohužel přerušeny ve stavu těsně před dokončením. 

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

1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2017 byly přepsány 7. a 8. svazek matriky nositelů 

vyznamenání Za vynikající práci (č. 19187–27155) a pokračovala kontrola předchozích svazků 

(řešitelka Mgr. Petra Kantorová). Na základě přepisů matrik pořízených v letech 2010–2015 a 

následně zkontrolovaných se podařilo zkompletovat seznam nositelů vyznamenání Za zásluhy 

o výstavbu, čítající 32 471 matričních čísel, který byl zveřejněn na webových stránkách v lednu 

2018 (řešitel PhDr. Jakub Doležal). 
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V roce 2017 byl Archiv KPR opět výrazně zaměstnáván výkonem dlouhodobě rostoucí 

nahlédací a badatelské agendy. Přesto se nadále dařilo dodržet dosavadní standard v rychlosti 

vyřizování 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 2017 zodpověděl a vyřídil celkem 549 dotazů a žádostí o nahlížení 

do archiválií a zpracování rešerší, 120 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 3 

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 vyřizování vlastních podání a běžné kooperace s ostatními odděleními a vedením 

Odboru spisové a archivní služby KPR spolupracoval Archiv KPR s Odborem tiskovým, 

Oddělením styku s veřejností, Sekcí administrativní, Odborem protokolu, Sekretariátem 

prezidenta republiky, Odborem analytickým, Odborem zahraničním, Odborem legislativy a 

práva a Odborem ekonomickým a personálním KPR, a dále s Odborem turistického ruchu, 

Odborem kultury a Odborem servisu SPH a s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. 

Oddělení styku s veřejností KPR byly poskytnuty další reprodukce vybraných fotografií a 

jiných dokumentů pro přípravu exkurzí a dalších akcí na Pražském hradě. Samostatné zmínky 

zaslouží zpracování rešerše a soupisu archiválií vztahujících se k dějinám Černé Hory pro 

Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR v květnu 2017. 

Za služby poskytnuté Archivem KPR nebyla v roce 2017 v souladu s platným ceníkem 

služeb a reprodukčních poplatků vyúčtována žádná finanční částka (0 Kč). 

 

Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2017 celkem 170 badatelů (z toho 23 ze 

zahraničí – 12 ze Slovenské republiky, 5 z Ukrajiny, 1 z Francouzské republiky, 1 ze 

Švédského království, 1 z Finské republiky, 1 z Indonéské republiky, 1 z Ruské federace a 1 

z Nového Zélandu), kteří vykonali 260 studijních návštěv. V porovnání s minulým rokem se 

počet badatelů zvýšil o 16 % a počet badatelských návštěv o 2 %. Celkové množství podání 

nahlédací a badatelské agendy vzrostlo o 34 % a množství žádostí o poskytnutí reprodukcí 

archiválií dokonce o 54 % [!]. Výše uvedené údaje porovnané s předchozím obdobím v grafech 

níže dokládají nejen dlouhodobý trend nárůstu celkového objemu této agendy, ale i jistou 

proměnu ve způsobu využívání archiválií a zřejmý posun ve prospěch dálkových forem 
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zpřístupnění. Díky možnostem informačních a komunikačních technologií jsou potřeby 

mnohých tazatelů stále častěji uspokojovány dálkovým způsobem, zejména v případech 

malého množství archiválií požadovaných k nahlédnutí nebo v případech tazatelů s obtížnější 

dostupností sídla archivu (především ze zahraničí). 
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Služeb Archivu KPR využili mimo jiné pracovníci vědeckých, výzkumných a 

paměťových institucí, badatelé z akademických a vysokoškolských pracovišť, studenti 

středních, vyšších odborných a vysokých škol a řešitelé grantových projektů. 

Prokazovaná vstřícnost vůči veřejnosti se Archivu KPR tradičně vrací nejen získáváním 

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

Celkem 6 badatelů zaslalo v roce 2017 Archivu KPR své nově publikované práce, které 

vznikly na základě studia v Archivu KPR a obohatily jeho příruční knihovnu. 
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Archiv KPR se v roce 2017 výrazným způsobem věnoval také výstavní činnosti. V rámci 

přípravy oslav 100. výročí vzniku Československé republiky se PhDr. Jakub Doležal zapojil do 

realizace výstavního projektu Založeno 1918 – výstavy Doteky státnosti, která bude od března 

do října 2018 prezentována v Jízdárně Pražského hradu. Kromě účasti na jednání s dalšími 

autory a členy přípravného týmu, zpracování seznamu navrhovaných exponátů z Archivu KPR 

a jejich podrobného popisu, pořízení reprodukcí archiválií a zpracování souvisejících rešerší se 

PhDr. Jakub Doležal podílel na zpracování textů pro katalog a ve fondu KPR dále vyhledal 

dobově charakteristické dopisy občanů adresované prezidentům republiky a pořídil jejich 

reprodukce pro expozici a grafické zpracování pohlednic s poštovními známkami – portréty 

prezidentů republiky. 

V říjnu 2017 byl PhDr. Jakub Doležal požádán o spolupráci na výstavě českých 

korunovačních klenotů plánované na rok 2018, na které měl být ve Vladislavském sále 

Pražského hradu dle záměru vedení KPR představen příběh klenotů po zániku monarchie. 

PhDr. Jakub Doležal zpracoval dle požadavku příslušnou část scénáře, včetně výstavních textů, 

výběru exponátů a reprodukcí, a na základě dosavadního odborného studia tématu poskytl 

informace k otázce termínu výstavy i k dřívějším případům vystavení klenotů. 

V návaznosti na výstavu Koruna bez krále a ve spolupráci s Odborem kultury SPH 

pokračovaly ve stálé expozici o příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, 

umístěné od října 2016 v prostoru tzv. kaple v románském podlaží Starého královského paláce, 

komentované prohlídky pro veřejnost. Od ledna do listopadu 2017 se uskutečnilo celkem 23 

prohlídek, kterých se zúčastnilo zhruba 350 osob (řešitel PhDr. Jakub Doležal). 

Úspěšná putovní výstava Diktatura vs. naděje byla v roce 2017 představena v ambitu 

kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (v rámci festivalu Mene Tekel; 27. 2. – 9. 3.), jezuitské 

koleji Klatovy (13. 3. – 3. 4.) a v areálu Svatá Hora u Příbrami (26. 5. – 31. 12.). Italská verze 

výstavy byla vystavena v rámci mezinárodní konference o nových mučednících 20. století od 

24. července 2017 v Noicattaru v Apulii (Italská republika). Pracovníci Archivu KPR PaedDr. 

Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se kromě spolupráce s Ústavem pro studium 

totalitních režimů na organizaci výstavy účastnili jako autoři také některých výše uvedených 

instalací a vernisáží. 

Na žádost svého zřizovatele se Archiv KPR v roce 2017 zapojil také do menších 

příležitostných výstavních projektů souvisejících s činností prezidenta republiky a akcemi 

pořádanými na Pražském hradě (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Ve spolupráci s Archivem 

Poslanecké sněmovny a Archivem Pražského hradu se Archiv KPR podílel na výstavce 

faksimile Ústavy ČSR z roku 1920 a originálu Ústavy ČR prezentované v Rothmayerově sále 
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Pražského hradu u příležitosti tiskové konference prezidenta Miloše Zemana dne 10. března, na 

výstavce k československo-americkým vztahům a k ústavním aktům prezidentů T. G. 

Masaryka, E. Beneše a K. Gottwalda připravené v Knihovně KPR u příležitosti návštěvy paní 

Ivany Trump (roz. Zelníčkové) dne 21. června a na přípravě výstavy k 25. výročí obnovení 

samostatné české státnosti (ČR) 1993 v přijímacích místnostech Nového paláce, na které byla 

dne 1. ledna 2018 vystavena některá blahopřání ke zvolení V. Havla prezidentem republiky 

v roce 1993 a další archiválie týkající se inaugurace a cesty na Slovensko, texty projevů aj. 

Archiválie Archivu KPR tradičně obohacují výstavní projekty pořádané jinými 

institucemi. Celkem 9 reprodukcí archiválií bylo poskytnuto Kanceláři Senátu Parlamentu ČR 

na výstavu Druhý život Tomáše Garrigue Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele 

československého státu (21. 9. 2017 – 14. 1. 2018). Další dílčí reprodukce byly poskytnuty 

Národnímu archivu na výstavu Československo-německé hospodářské vztahy v archivních 

dokumentech a Správě Pražského hradu pro expozici Obnova Pražského hradu 1918–1929 (18. 

10. 2017 – 6. 5. 2018), na které se podíleli pracovníci Archivu PH. Ústavu dějin umění 

Akademie věd ČR byly poskytnuty reprodukce prohlášení české šlechty ze září 1939 a dalších 

archiválií pro putovní výstavu Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR, respektive Velvyslanectví Státu Izrael byly poskytnuty reprodukce 

archiválií pro výstavu k 95. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR 

(Československem) a Peru a výstavu Cesta prezidenta T. G. Masaryka do Svaté země [v roce 

1927], které byly prezentovány v budově ministerstva v Černínském paláci. 

 

Spolupráce Archivu KPR s médii v oblasti využívání archiválií se opět neomezila na 

běžné zodpovídání četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií, zpracování 

rešerší a poskytnutí reprodukcí. Dne 8. června 2017 proběhlo v Archivu KPR filmové natáčení 

pro dokumentární sérii České televize „3. republika“ o ČSR 1945–1948, zaměřené na téma tzv. 

Lex Schwarzenberg z roku 1947, a dne 31. srpna natáčení pro pořad České televize „Boží Dar – 

příběhy českých potravin“, který se věnoval knedlíkům a jídelníčkům z hostin na Pražském 

hradě. Během natáčení souvisejících archiválií z fondu KPR dne 6. října 2017 poskytl PhDr. 

Jakub Doležal rozhovor pro připravovanou reportáž iDnes.cz o tragické smrti manželky 

prezidenta Gustáva Husáka Viery Husákové v roce 1977. 

 

S činností a posláním Archivu KPR a širokými možnostmi jeho využití se během roku 

2017 opět seznámilo velké množství návštěvníků, především z řad studentů, prostřednictvím 

tradičních exkurzí. Ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností KPR bylo pokračováno 
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v pořádání pravidelných exkurzí, zahájených v roce 2016 a nabízených na webových stránkách 

jako „Dny pootevřených dveří v hradních archivech“. Archiv KPR je během nich prezentován 

nejen jako instituce trvale uchovávající a zpřístupňující dokumenty československých a 

českých prezidentů republiky, ale také jako „malý národní archiv“ s různorodým informačním 

bohatstvím. Část programu exkurzí je přizpůsobována dle povahy a přání konkrétních 

návštěvníků (prezentace archiválií s regionální tématikou apod.), popřípadě podle období 

konání (souvislost s webovým projektem Archiválie měsíce). Při této příležitosti navštívilo 

Archiv KPR ve dnech 23. února, 4. dubna a 19. října celkem 7 skupin studentů středních škol. 

Exkurze plánovaná na červen u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů (MDA) byla 

zrušena pro nezájem. Poprvé od roku 2012 se tedy v Archivu KPR nekonal den otevřených 

dveří pro příznivce MDA. 

V rámci dílčích exkurzí zavítali do Archivu KPR dne 20. dubna studenti oboru Orální 

historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a studenti 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V menší míře než v předchozích letech byl Archiv KPR zaměstnáván spoluprací na 

pořádání exkurzí v KPR, které zajišťuje Oddělení styku s veřejností KPR. V průběhu roku 

2017 bylo v této souvislosti vyřízeno několik dílčích dotazů a žádostí o poskytnutí reprodukcí 

archiválií. Několik reprodukcí archiválií bylo podobně poskytnuto i v rámci přípravy dne 

otevřených dveří na Pražském hradě dne 3. června. 

 

 

VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V rámci preventivní péče o fyzický stav archiválií byly v červenci 2017 objednány 

speciální obaly (obálky a archivní krabice) pro uložení fotografií ze Sbírky fotografií a jiných 

archivních souborů, a dále 4 různé typy desek („košilek“) na uložení spisů z fondu KPR se 

speciálním potiskem (spolupráce s Odborem servisu SPH). Obaly byly dodány Archivu KPR 

v lednu 2018 firmou EMBA, která uspěla ve výběrovém řízení. 

V souvislosti se snahou o zabezpečení udržování stálého klimatu v depozitářích 

proběhla v roce 2017 pravidelná revize instalovaných zvlhčovačů a revize aktivních čidel na 

měření klimatu (26. 7.). 

Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR. 

V roce 2017 byly fotografem Stanislavem Loudátem snímkovány matriky nositelů 

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

evidenční knihy k agendě propůjčování a udělování státních vyznamenání (celkem 31 úředních 
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knih). Celkem bylo pořízeno 7 690 originálních negativních snímků a stejné množství 

negativních kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití. 

V roce 2017 došlo ke změně uložení mikrofilmů – archivních negativů (masterů) 

Archivu KPR (i Archivu Pražského hradu). Dne 13. července byly mikrofilmy obou archivů 

vyzvednuty ze Zabezpečené oblasti č. 1 (čp. 1) a mikrofilmy Archivu KPR následně uloženy 

v depozitáři Archivu Pražského hradu (čp. 1). Dne 25. července byly podobně mikrofilmy 

Archivu Pražského hradu uloženy v depozitáři Archivu KPR (čp. 2). 

V roce 2017 nadále probíhala odborná fotodokumentace Sbírky vyznamenání a Sbírky 

odňatých a vrácených státních vyznamenání, zahájená v roce 2013. Do konce roku byly 

fotografem Janem Glocem zhotoveny profesionální reprodukce dalších 52 evidenčních 

jednotek (souborů stužek a knoflíkových miniatur) ze Sbírky vyznamenání a 43 evidenčních 

jednotek (dekorací aj.) ze Sbírky odňatých a vrácených vyznamenání. Tím se podařilo tento 

dlouhodobý projekt dokončit. 

V souvislosti s přípravou a propagací výstavních projektů na Pražském hradě plánovaných 

na rok 2018 (projekt Založeno 1918 – výstava Doteky státnosti aj.) byly v září a listopadu 2017 

pořízeny fotografem Janem Glocem profesionální fotografie pečetidel prezidenta republiky 

a státního prezidenta Protektorátu Čechy a Morava a podpisových razítek E. Háchy 

z fondu Kancelář prezidenta republiky (celkem 7 evidenčních jednotek). 

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

podobě, jejichž nosiče jsou nevhodné pro trvalé uchování. Kromě digitalizace archiválií 

spojené s vyřizováním běžných žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií (zpravidla v listinné 

podobě, řešitel PhDr. Jakub Doležal) byly v roce 2017 digitalizovány aktuální přírůstky 

z výběru archiválií – filmové záznamy na nosičích VHS z videoarchivu Václava Havla (8 ks), 

videoarchivu Václava Klause (2 ks), souboru KPR – ceremoniel (1 ks) a souboru KPR – 

přílohy ke spisům (1 ks). V neposlední řadě byla v roce 2017 zahájena digitalizace 

audioarchivu Václava Havla (viz bod V). Celkem se do konce roku podařilo převést do 

digitální podoby cca 240 zvukových záznamů uložených na cca 150 audiokazetách (řešitel 

Mgr. David Lorenc). 

Vazbu a převazbu registraturních pomůcek k fondu KPR v roce 2017 opět provádělo 

knihařství pana Milana Čápa. Novou vazbou bylo opatřeno 20 podacích deníků k fondu KPR 

z roku 1953. 
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VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU 

V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2017 pokračoval v plnění 

datového úložiště Odboru spisové a archivní služby KPR, respektive Archivu KPR, kde 

jsou prozatím ukládány kopie archiválií v digitální podobě, digitální kopie archiválií 

v analogové podobě a další digitální dokumenty podle vypracované struktury. Originální data 

jsou uložena na externích harddiscích či optických discích (CD a DVD). V roce 2017 byly 

uloženy na datovém úložišti přírůstky (kopie) z výběru archiválií u Odboru protokolu KPR, a 

to filmové záznamy na nosičích DVD z videoarchivu Václava Klause (2 ks) a souboru KPR – 

vyznamenání (2 ks, záznamy předávání státních vyznamenání), a další digitální kopie archiválií 

v analogové podobě a kopie archiválií v digitální podobě vzniklé při výše zmíněných 

digitalizacích a zpracovávání archiválií (Sbírka vyznamenání a Sbírka odňatých a vrácených 

vyznamenání a audioarchiv Václava Havla). Další filmové záznamy z videoarchivu Václava 

Klause a souboru KPR – vyznamenání (záznamy předávání státních vyznamenání), získané při 

dřívějších výběrech archiválií, byly převedeny do formátu MPG2 (řešitel Mgr. David Lorenc). 

Dne 1. srpna proběhla ve všech depozitářích Archivu KPR pravidelná revize posuvných 

regálů a ve dnech 14.–15. prosince oprava protipožárního čidla v depozitáři Švamberský dům 

(čp. 2, místnost č. 1070). 

 

 

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 2017 byla doplněna o 78 knižních 

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

OSAS KPR za rok 2017 je uveden ve výroční zprávě Archivu PH. 

 

 

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY 

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

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

internetových stránkách Archivu KPR v roce 2017 několikrát upravena kapitola Kontakty. 

Největší podíl na celkovém počtu zobrazení stránek měla tradičně kapitola Státní vyznamenání, 

kde jsou zpřístupňovány seznamy nositelů státních vyznamenání. Průměrná návštěvnost 

rubriky Archiválie měsíce činila v roce 2017 74 zobrazení stránek za měsíc. Využívání 
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internetových stránek Archivu KPR (AKPR) i Archivu PH (APH) je znázorněno v tabulkách a 

grafech níže. Archiv KPR využívá také profil na webu www.hrad.cz. 

 

 

Tabulka č. 5 – Využívání internetových stránek AKPR a APH v roce 2017 

Webové 

stránky 
Návštěvy Uživatelé 

Zobrazení 

stránek 

Počet 

stránek na 

1 návštěvu 

Průměrná 

doba trvání 

návštěvy 

(s) 

Míra 

okamžitého 

opuštění 

(%) 

AKPR 4557 3272 12475 2,74 147 48,78 

AKPR (CZ) 4264 3173 11561 2,71 149 50,45 

AKPR (ENG) 293 250 913 3,12 115 24,57 

APH 6415 5260 17607 2,74 92 57,3 

APH (CZ) 2420 1758 10023 4,14 164 37,77 

APH (ENG) 3995 3688 7584 1,9 48 69,14 

AKPR + APH 11225 8459 30841 2,75 113 54,68 
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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 2017 věnovali i této oblasti své činnosti, která často souvisela s již výše zmíněnými 

úkoly. 

PhDr. Jakub Doležal se věnoval příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918 a 

kromě pořádání komentovaných prohlídek, dalších prací na textech pro expozici a 

doprovodnou publikaci k výstavě klenotů plánované na rok 2018, zpracování textů pro katalog 

k výstavě Doteky státnosti a textů popisků pro jiné výše zmíněné výstavní projekty se zúčastnil 

diskuse o T. G. Masarykovi, vedené redaktorem Petrem Zídkem, jejíž zkrácený záznam byl 

publikován 16. září v příloze Lidových novin – Orientace. V souvislosti se jmenováním členem 

pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR pro zpřístupňování archiválií se věnoval konkrétním 

otázkám budoucí úpravy související archivní legislativy. V květnu 2017 zpracoval pro Odbor 

archivní správy Ministerstva vnitra ČR rešerši a soupis archiválií vztahujících se k dějinám 

Černé Hory a v srpnu text o Archivu KPR pro připravovaný web „TGM 2017+“ (místopis T. 

G. Masaryka u příležitosti výročí jeho úmrtí, spolupráce s Masarykovým ústavem a Archivem 

AV ČR). Pro vnitřní potřebu KPR zpracoval v březnu 2017 informaci o slavnostních 

provedeních ústav a inauguracích prezidentů republiky, návrh na pořízení faksimile 

slavnostního provedení Ústavy ČR uloženého v Archivu Poslanecké sněmovny a informaci 

k historickému kontextu hesla Pravda vítězí a dalších prvků vlajky prezidenta republiky pro 

návrh pamětní medaile prezidenta Miloše Zemana. V květnu 2017 zpracoval rešerši 

k fotografiím z hostin na Pražském hradě v letech 1919–1989 (vyobrazení vybavení slavnostní 

tabule stříbrem, sklem a porcelánem aj.) za účelem přípravy nákupu nástolců a dalšího stolního 

vybavení prezidenta republiky k slavnostním příležitostem (včetně vyhledání fotografií), 

v červenci 2017 zpracoval popisky a vyhledal fotografie T. G. Masaryka z let 1922–1930 ze 

Sbírky fotografií pro edici pohlednic vydaných Správou Pražského hradu u příležitosti výročí 

2018 a v září 2017 zpracoval rešerši a texty popisků vyhledaných fotografií na téma T. G. 

Masaryk a koně (kočáry) pro připravovanou výstavu Státního hřebčína v Kladrubech. 

V souvislosti s výkonem badatelské agendy, exkurzemi a dalšími úkoly se dále věnoval tématu 

státních vyznamenání a historie jejich propůjčování a udělování prezidenty republiky. 

PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se nadále věnovali tématu perzekuce 

římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. PaedDr. Vladimíra Vaníčková 

se podílela na zpracování koncepce publikace o pražském arcibiskupovi Miloslavovi kardinálu 

Vlkovi (spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů a Arcibiskupstvím pražským) a 

Mgr. David Lorenc se zabýval tématem stížností občanů adresovaných prezidentu A. 
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Zápotockému na nucenou spolupráci s StB a v květnu 2017 se podílel na vyhledání fotografií 

z hostin na Pražském hradě v letech 1919–1989 (vyobrazení vybavení slavnostní tabule 

stříbrem, sklem a porcelánem aj.) za účelem přípravy nákupu nástolců a dalšího stolního 

vybavení prezidenta republiky k slavnostním příležitostem. 

Mgr. Petra Kantorová pokračovala v zapojení do projektu Archivu hlavního města Prahy a 

přípravy Slovníku pražských radních do roku 1784. 

Samostatné zmínky si v této části zaslouží zpracování stručného medailonu o dlouholeté 

vedoucí a archivářce Archivu KPR Mgr. Evě Javorské, který u příležitosti jejího 50letého 

pracovního jubilea zpracovala vedoucí pracoviště PPS Mgr. Jiřina Horáková pro Archivní 

časopis (č. 1/2017). 

 

 

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH 

AKCÍCH 

Jakub Doležal (přednášející) – přednáška „Příběh českých korunovačních klenotů po roce 

1918“ (12. 1. 2017, zámek Prčice, K. Burky 1, Sedlec-Prčice), 

Jakub Doležal, David Lorenc – „Národní digitální archiv – příležitost nebo hrozba pro 

specializované archivy?“ (setkání zástupců specializovaných archivů k problematice 

Národního digitálního archivu a digitálního archivnictví; 29. 3. 2017, Národní archiv, Archivní 

4, Praha 4) 

Jakub Doležal – 17. celostátní archivní konference (25.–27. 4. 2017, Centrum Babylon, 

Nitranská 1, Liberec), 

Jakub Doležal – vernisáž výstavy „Fenomén Masaryk“ (14. 9. 2017, Národní muzeum, 

nová budova FS, Vinohradská 1, Praha 1), 

Jakub Doležal – křest knihy Petra Zídka „Utajená láska prezidenta Masaryka. Oldra 

Sedlmayerová.“ (14. 9. 2017, Palác knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1) 

Jakub Doležal – odborný seminář a vernisáž výstavy „Druhý život T. G. Masaryka“ (21. 

9. 2017, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1) 

Jakub Doležal (přednášející) – konference o software pro popis archiválií ELZA (4. 10. 

2017, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), 

Jakub Doležal – jednání pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR pro zpřístupňování 

archiválií (24. 10. 2017, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), 

Petra Kantorová – exkurze v archivu a muzeu Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. (31. 

10. 2017, Ke Kablu 1, Praha 10; Podolská 15, Praha 4), 
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Jakub Doležal – slavnostní otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR 

(6. 11. 2017, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 10, Praha 8), 

Vladimíra Vaníčková – konference „Pronásledování křesťanů ve světě“ (10. 11. 2017, 

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1), 

Jakub Doležal – křest knihy Michala Macháčka „Gustáv Husák“ (29. 11. 2017, Literární 

kavárna knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1), 

Jakub Doležal – křest knihy Karla Straky „Divizní generál Stanislav Čeček, příliš krátký 

život na velký úděl“ (7. 12. 2017, Vojenská kancelář prezidenta republiky). 

 

 

XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – uložení dokumentů nadace 

v depozitářích Archivu KPR, 

Jakub Doležal – Ministerstvo vnitra – členství v pracovní skupině pro zpřístupňování 

archiválií, 

Jakub Doležal – Ministerstvo vnitra a Technologická agentura ČR – projekt vývoje 

software ELZA+ v rámci dotačního programu Beta2 (implementace Nových základních 

pravidel pro zpracování archiválií (účast v pracovní skupině), 

Jakub Doležal – Velvyslanectví Ukrajiny v České republice – zpracování rešerše a 

potvrzení adresy sídla ukrajinské diplomatické mise v Praze ve 20. letech 20. st., 

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

metodické komisi, 

Jakub Doležal – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – zpracování textu o 

Archivu KPR pro připravovaný web TGM 2017+ (místopis T. G. Masaryka u příležitosti 

výročí jeho úmrtí), 

Jakub Doležal – Národní muzeum – Muzeum dělnického hnutí – výměna informací o 

obsahu archivních souborů a muzejních sbírek, 

Jakub Doležal – Česká televize – zpracování rešerše a natáčení archiválií pro 

dokumentární sérii 3. republika o ČSR 1945–1948, téma tzv. Lex Schwarzenberg z roku 1947, 

Jakub Doležal – Česká televize – zpracování rešerše a natáčení archiválií pro pořad Boží 

dar – příběhy českých potravin, téma knedlíky a jídelníčky z hostin na Pražském hradě 

(vysíláno 21. 12. 2017), 

Jakub Doležal – Lidové noviny – účast v diskusi o prezidentu T. G. Masarykovi, vedené 

redaktorem Petrem Zídkem (publikováno 16. 9. 2017, příloha Orientace), 
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Jakub Doležal – iDnes.cz – rozhovor, zpracování rešerše a natáčení archiválií pro reportáž 

o tragické smrti manželky prezidenta Gustáva Husáka Viery Husákové v roce 1977 

(publikováno 20. 10. 2017), 

Jakub Doležal – Whakaari Rotorua (Maorská kulturní skupina z Nového Zélandu) – 

zpracování rešerše k návštěvě prezidenta Václava Havla v maorských vesnicích na Novém 

Zélandu na jaře 1995, 

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

Diktatura vs. naděje, 

Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů a Arcibiskupství pražské – 

příprava publikace o pražském arcibiskupovi Miloslavovi kardinálu Vlkovi. 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR (stav k 31. 12. 2017) 

Příloha č. 2 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2017 

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

KPR v roce 2017 

 

 

Zpracoval: 

V Praze dne 2. února 2018 

 

 PhDr. Jakub Doležal 

 vedoucí Archivu KPR 
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