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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 republiky 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) a jejích příspěvkových
organizací.
V roce 2019 byl Archiv KPR opět velmi zaměstnán výstavní agendou a dalšími úkoly
spojenými s připomínáním 100. výročí zřízení KPR a dalších jubileí navazujících částečně na
loňské, přirozeně mnohem náročnější, celostátní oslavy výročí vzniku Československa. V prvé
řadě je nutné zmínit spolupráci na realizaci výstavy Veritas Vincit – 100 let Kanceláře prezidenta
republiky a související přípravu stejnojmenné publikace. Nemalé nároky na činnost archivu
kladlo také vyřizování požadavků souvisejících s výstavami jiných institucí, především
Ministerstva zahraničních věcí ČR, které připravilo několik putovních výstav k historii
diplomatických vztahů s konkrétními státy. Březnové výročí začátku německé okupace přineslo
nebývalý zájem o televizní a filmové natáčení archiválií a poskytnutí souvisejících informací –
Archiv KPR se během jediného dne objevil na dvou celostátních televizních stanicích ve třech
různých formátech pořadů, včetně hlavní zpravodajské relace. Kromě těchto výstupů Archiv
KPR nadále pokračoval v publikování historicky zaměřených příspěvků na sociálních sítích a
oficiálních profilech KPR a Pražského hradu, které jsou spravovány Oddělením styku
s veřejností KPR a podobně jako webový projekt Archiválie měsíce slouží mimo jiné
k pravidelné prezentaci informačního bohatství Archivu KPR.
V oblasti využívání archiválií Archiv KPR v roce 2019 zaznamenal další nárůst celkového
objemu badatelské agendy a zároveň nemalý nárůst počtu badatelů i studijních návštěv. Nadále
výrazně rostoucí počet žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií potvrzuje dlouhodobý trend a
postupnou změnu struktury badatelské agendy, respektive její přesun od prezenční formy studia
ve prospěch dálkových způsobů zpřístupnění informací. Archiv KPR přesto zůstal v uplynulém
roce hojně navštěvovanou institucí. Kromě badatelů zavítali do prostor archivu další četní
návštěvníci v rámci rekordního počtu tradičních exkurzí a Dne pootevřených dveří, který byl
připraven ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností KPR.
V oblasti zpracovávání archiválií byl rok 2019 mimořádně významný a plodný, a v jistém
ohledu i přelomový. Archiv KPR aktivně pokračoval v implementaci nových Základních
pravidel pro zpracování archiválií (ZP) a specializovaného softwaru ELZA vyvíjeného ve
spolupráci Ministerstva vnitra a Technologické agentury ČR v rámci dotačního programu Beta2,
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který nabízí možnost zohlednit specifické potřeby jednotlivých archivů, včetně napojení na další
informační systémy. V průběhu roku byly v Archivu KPR vypracovány příslušné metodiky a
zahájeno zpracovávání dalších částí základních archivních souborů: fondu KPR, registraturního
období 1970–1991, a Sbírky fotografií, jejichž popis již bude probíhat plně dle ZP a v prostředí
speciální aplikace ELZA. V této souvislosti byl v červnu 2019 vypracován plán importu
stávajících archivních pomůcek Archivu KPR do software ELZA, který je od té doby postupně
plněn. Dokončením zpracování fondu KPR, registraturního období 1965–1969, a schválením
nové archivní pomůcky v prosinci 2019 se podařilo výrazně navýšit rozsah zpracovaných a tím
i aktivně zpřístupněných archiválií. Kromě toho byl učiněn další významný pokrok v pořádání
dalších částí archivních souborů, který bude zhodnocen v následujících letech.
Kromě náročné a neustále přibývající administrativy spojené zejména s poskytováním
reprodukcí archiválií pro výstavní a publikační účely byl Archiv KPR v průběhu roku 2019
částečně zaměstnán důsledky vynuceného stěhování Oddělení spisových služeb KPR do
provizorních prostor v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí kanceláří a sálů Vojenské
kanceláře prezidenta republiky. Po loňském mimořádně náročném roce se také v roce 2019
podařilo zachovat kontinuitu rozsáhlé, rozmanité, dlouhodobě rozvíjené a kladně hodnocené
odborné činnosti pracoviště, včetně jeho spolupráce s jinými institucemi. Archiv KPR si je
přirozeně vědom mnohých výzev budoucnosti, zejména v oblasti výběru a zpřístupňování
archiválií. Navzdory některým nadále nevyřešeným otázkám a konkrétním úkolům lze uplynulý
rok zhodnotit jako úspěšný.

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
V Archivu KPR pracovali v roce 2019 odborní archiváři PhDr. Jakub Doležal, Mgr. Petra
Kantorová (1/2 úvazek), Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková. Od 2. do 16. října
působila v archivu Mgr. Marcela Suchomelová, PhD. V rámci svého pracovního poměru v KPR
se na zpracovávání archivních souborů podílela paní Alena Fialová. Bezpečnostnímu
snímkování a pořizování profesionálních reprodukcí archiválií se věnovali externí fotografové
Stanislav Loudát a Jan Gloc. V důsledku předloňské reorganizace Odboru spisové a archivní
služby KPR (OSAS KPR) byl Archiv KPR v roce 2019 nadále začleněn do Oddělení Archivy
KPR a Pražského hradu, vedeného Mgr. Tomášem Zubcem z Archivu Pražského hradu
(pověřený vedením Oddělení Archivy KPR a Pražského hradu, od 1. 8. 2019 vedoucí oddělení).
Rozdělení prací v Archivu KPR zůstalo stejné jako v minulých letech. Badatelskou
agendu vedl a vykonával PhDr. Jakub Doležal, který nadále vedl evidenci Národního archivního
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dědictví (NAD) a plnil úlohu metodika a koordinátora pro jednotlivé základní oblasti archivní
práce, správce spisového uzlu Archiv KPR a administrátora a školitele systému ELZA. 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 Pražského
hradu (Archiv PH) podílela na správě příruční knihovny Archivu KPR, respektive příruční
knihovny 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. 2019 svěřeno do péče
celkem 23 archivních souborů o rozsahu 1 468,14 běžných metrů (bm) – z toho 1 005,66 (68,5
%) nezpracovaných, 462,48 (31,5 %) zpracovaných a 127,37 (8,68 %) inventarizovaných –,
2 125 400 MB (vše nezpracováno) a 21 737 evidenčních jednotek – z toho 10 501 (48,31 %)
nezpracovaných, 11 236 (51,69 %) zpracovaných a 9 238 (42,5 %) inventarizovaných.
V průběhu roku 2019 bylo v souvislosti s výběrem a zpracováním archiválií evidováno
celkem 5 vnějších změn a 1 vnitřní změna (viz kapitoly IV a V). Dle údajů ze základní evidence
NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 2019 svěřeno do péče celkem 23 archivních souborů o
rozsahu 1 445,54 běžných metrů (bm) – z toho 956,93 (66,2 %) nezpracovaných, 488,61 (33,8
%) zpracovaných a 169,9 (11,75 %) inventarizovaných –, 2 125 400 MB (vše nezpracováno) a
21 654 evidenčních jednotek – z toho 10 286 (47,5 %) nezpracovaných, 11 368 (52,5 %)
zpracovaných a 9 452 (43,65 %) inventarizovaných.
Kromě zápisu běžných změn došlo v roce 2019 v návaznosti na vyhodnocení editace
geografických entit a původců (viz revize číselníků lokalit a původců v roce 2018)
k dodatečnému doplnění záznamů dvou původců o odhad chybějící datace působnosti v souladu
s novou verzí metodického pokynu č. 3/2017 odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR
k vedení evidence původců jako součásti evidence NAD. Dubnové vyhodnocení ze strany
Ministerstva vnitra konstatovalo v případě Archivu KPR chybovost 0 %. V souvislosti
s prosincovým rozesláním chybových stavů při testovací migraci dat byla v Archivu KPR
provedena pouze doporučená kontrola zahraničních lokalit, která neodhalila žádné nesrovnalosti.
Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2019 je
přehledně popsáno v tabulkách č. 1–3 a v příloze č. 1 a porovnáno s předchozím obdobím
v následujících grafech.
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Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií podle metráže
Metráž

celkem

N

Z

I

bm

bm

%

bm

%

bm

%

1. 1. 2019

1468,14

1005,66

68,5

462,48

31,5

127,37

8,68

31. 12. 2019

1445,54

956,93

66,2

488,61

33,8

169,9

11,75

Tabulka č. 2 – Celkové množství archivních souborů a evidenčních jednotek
Evidenční
jednotky a
archivní soubory

evidenčních jednotek
archivních
souborů

celkem

N

ks

ks

Z
%

ks

I
%

ks

%

1. 1. 2019

23

21737

10501 48,31 11236 51,69

9238

42,5

31. 12. 2019

23

21654

10286

9452

43,65

5

47,5

11368

52,5

Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2019
počet
(ks)

druh

nárůst (+)/
pokles (-)

1. 1. 2019

31. 12. 2019

ks

%

listiny do roku 1850

1

1

0

0

úřední knihy

516

517

+1

+ 0,19

rukopisy

6

6

0

0

podací protokoly

1211

1247

+ 36

+ 2,97

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

6444

6325

- 119

- 1,85

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

241

241

0

0

258

258

0

0

176

176

0

0

5803

5803

0

0

2

2

0

0

audiokazety

1712

1712

0

0

kompaktní disky

93

93

0

0

tisky po roce 1800

76

76

0

0

balíky

176

175

-1

- 0,57

pořadače

159

159

0

0

digitální datasety

965

965

0

0

předměty numizmatické povahy

343

343

0

0

předměty faleristické povahy

2641

2641

0

0

jiné

173

173

0

0

Celkem

21737

21654

- 83

- 0,38

jiné nosiče analogových (filmových)
záznamů
nosiče digitálních (filmových)
záznamů
kinematografické záznamy (díla) na
nosičích
gramofonové desky
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III. SPISOVÁ SLUŽBA A PŘEDARCHIVNÍ PÉČE
V oblasti dohledu na výkon spisové služby u KPR a jejích příspěvkových organizací a
v souvislosti s prováděním výběru archiválií řešil Archiv KPR s pracovnicemi Oddělení
spisových služeb KPR a pracoviště předarchivní péče a skartace (PPS) spíše dílčí otázky (způsob
priorování spisů a dokumentů vzniklých před rokem 2002, jejichž evidenční údaje byly
zaznamenány v předchozím systému Registrace pošty a následně převedeny do systému Ginis
aj.). V rámci zpracování požadované informace týkající se úložných rezerv v depozitářích
Archivu KPR a stavu zajištění a výkonu spisové služby v KPR a SPH Archiv KPR znovu
upozornil na potřebu přijetí nového Spisového řádu KPR a celkové optimalizace výkonu
spisové služby v KPR. V důsledku loňské reorganizace OSAS KPR a zrušení funkčního místa
vedoucího Archivu KPR přešel dohled na výkon spisové služby s účinností od 1. června 2018
na vedoucího Oddělení Archivy KPR a Pražského hradu.
V důsledku vynuceného stěhování Oddělení spisových služeb KPR do provizorních
prostor kvůli chystané rekonstrukci kanceláří a sálů Vojenské kanceláře prezidenta republiky,
ve snaze o maximální uvolnění prostor spisovny a za účelem budoucího výběru archiválií byly
na konci října a začátku listopadu převzaty od Oddělení spisových služeb KPR a pracoviště PPS
dokumenty KPR z let 2003–2008 se skartačními znaky A (ústavní pravomoci, státní
vyznamenání, cesty a návštěvy, udělené milosti) a soubor vnitřních předpisů KPR z let 1977–
2008, tedy dokumenty v celkovém množství 105 kartonů a 12 pořadačů o rozsahu 21,9 bm. Další
dílčí soubory dokumentů byly přímo vybrány za archiválie (viz kapitola IV).
Na základě žádosti Odboru ekonomického a personálního KPR, respektive ředitele Sekce
administrativní KPR p. Jana Nováka vydal Archiv KPR dne 11. dubna 2019 trvalý skartační
souhlas na vybrané dokumenty mzdového účetnictví a zaměstnanecké agendy se
skartačními znaky S 5 a S 10. Podle tohoto souhlasu dosud nedošlo k žádnému případu vyřazení
dokumentů.
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 2019 bylo
v pracovišti PPS pokračováno v přípravě dokumentů KPR – protokolu 600 000 z let 1997–1998.
Další harmonogram přípravy skartačního řízení byl v roce 2019 upraven po domluvě s ostatními
členy skartační komise a pracovištěm PPS. Ve snaze o další urychlené převzetí dokumentů se
skartačním znakem A do Archivu KPR a uvolnění prostor PPS a spisovny budou dále připraveny
ke skartačnímu řízení nejprve spisy protokolu 300 000 (udělené milosti) z let 1999–2002, a poté
spisy protokolu 600 000 z let 1999–2002. Dále bude zachováno původní pořadí jednotlivých
částí fondu KPR stanovené metodikou.
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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 říjnu 2019 provedl Archiv KPR výběr
archiválií ve skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z roku 1997, během něhož
bylo převzato k trvalému uložení 1,4 bm dokumentů.
Další přírůstky Archivu KPR za uplynulý rok pocházely z výběru archiválií mimo
skartační řízení. V květnu 2019 byly převzaty od Oddělení spisových služeb KPR další
nalezené dokumenty KPR – blahopřání adresovaná Václavu Havlovi z roku 1996 a jiné
dokumenty z let 1991–2006 o rozsahu 0,13 bm (dodatek k výběrům z let 2014 a 2017). V témže
měsíci byly od Odboru protokolu KPR převzaty dokumenty k přípravě oslav státního svátku 28.
října, agendě státních vyznamenání, části programu Miloše Zemana a jiné dokumenty z let 2007–
2019 o celkovém rozsahu 1,4 bm. Od Oddělení spisových služeb KPR byly v souvislosti s jeho
stěhováním (viz kapitola III) převzaty v říjnu 2019 podací protokoly k agendě milostí z let 1967–
2016 a seznam matričních knih Československého řádu Bílého lva z roku 1959 o celkovém
rozsahu 0,81 bm. V listopadu 2019 byly převzaty od Odboru tiskového KPR dokumenty ředitele
odboru p. Jiřího Ovčáčka (minutovníky, jídelníčky, pozvánky aj.) z let 2014–2019 o rozsahu 0,6
bm.
Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2019 55
evidenčních jednotek o rozsahu 4,34 bm. Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2019 je
uveden v tabulce č. 4 a zhodnocen v příloze č. 2. Výběr archiválií je porovnán s předchozím
obdobím v následujících grafech.
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Tabulka č. 4 – Vnější změny Archivu KPR v roce 2019
archivní
číslo
soubor1

typ změny2

předávající

časový
rozsah

rozsah
archiválií
(bm)

počet EJ
(ks)

1

KPR

výběr mimo
SŘ

Oddělení spisových
služeb KPR

1991–2006

+ 0,13

+2

2

KPR

výběr mimo
SŘ

Odbor protokolu KPR

2007–2019

+ 1,4

+7

3

KPR

výběr mimo
SŘ

Oddělení spisových
služeb KPR

1959–2016

+ 0,81

+ 36

4

KPR

výběr mimo
SŘ

Odbor tiskový KPR

2014–2019

+ 0,6

+3

5

KPR

skartační
řízení

pracoviště PPS

1997

+ 1,4

+7

1959–2019

+ 4,34

+ 55

Celkem

1

KPR – Kancelář prezidenta republiky (č. ev. listu NAD: 1).
Skartační řízení – výběr archiválií ve skartačním řízení; výběr mimo SŘ – výběr archiválií mimo skartační
řízení.
2
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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 badatelské agendy, omezuje možnosti aktivního zpřístupnění informačního bohatství
archivu a nutí k časově náročnému využívání registraturních pomůcek pro vyhledávání archiválií
i v případech, kde by to jinak nebylo nezbytné.
Tvorba archivních pomůcek v Archivu KPR je od roku 2013 v rámci možností
přizpůsobena novým Základním pravidlům pro zpracování archiválií. Hlavním předpokladem
úspěšné implementace Základních pravidel pro zpracování archiválií (ZP) je možnost
využívání speciálního software splňujícího stanovené požadavky a potřebné funkcionality.
V návaznosti na dřívější testování aplikace ELZA, vyvíjené ve spolupráci Ministerstva vnitra a
Technologické agentury ČR, se Archiv KPR na jaře 2017 aktivně zapojil do navazujícího
dotačního programu Beta2, který nabízí možnost zohlednit specifické potřeby jednotlivých
archivů, včetně napojení na další informační systémy. V průběhu roku 2019 se Archiv KPR
v součinnosti s koordinátorem projektu podílel na dořešení minitendru MT 06 Pilotní ověření
Pražský hrad a souvisejících témat (přístupová práva, speciální pravidla a role entit, ukládací
číslo, import archivních pomůcek aj.) a účastnil se pravidelných jednání pracovní skupiny. Ve
spolupráci s koordinátorem a dalšími členy pracovní skupiny se Archiv KPR věnoval zejména
výše zmíněným a následujícím tématům vyplývajícím z konkrétních potřeb Archivu KPR
(udělování oprávnění na úrovni částí archivních souborů, přístupová práva, hierarchie složek,
úprava nastavení prvků popisu Jiná datace, Pořadí uložení aj., doplnění speciálních prvků
popisu a rolí entit pro popis aktového materiálu a faleristických předmětů, otázka vytváření
speciálních archivních pomůcek aj.) a usiloval o jejich zařazení do programu a řešení (řešitel
PhDr. Jakub Doležal).
Archiv KPR využívá vlastní instanci software ELZA od září 2017. V průběhu roku 2019
byly kromě pravidelného testování nových verzí programu zřízeny příslušné uživatelské účty
pro všechny pracovníky Archivu KPR a popis 3 ze 4 aktuálně řešených projektů zpracování
archiválií probíhal v roce 2019 již v produkčním prostředí této aplikace.
V roce 2019 byla schválena 1 nová archivní pomůcka (viz tabulka č. 5), která obsahuje
5 049 jednotek popisu (JP) a zpřístupňuje 214 evidenčních jednotek (EJ) o rozsahu 42,53 bm
(214 EJ o rozsahu 42,53 bm zpracováno a inventarizováno). Tento nový dílčí inventář plně
nahrazuje předchozí archivní pomůcku z roku 2013 (evidenční číslo 24), která obsahovala 2 090
JP a zpřístupnila 82 EJ o rozsahu 16,4 bm a nyní byla vyřazena. Níže uvedenou archivní
pomůckou je tedy nově zpřístupněno 132 EJ o rozsahu 26,13 bm. Soubor archivních pomůcek
Archivu KPR byl tímto doplněn o 2 959 nových JP a čítá celkem 59 148 JP.
13

Tabulka č. 5 – Přehled nových a vyřazených archivních pomůcek za rok 2019
číslo

název

druh3

počet jednotek
popisu

počet
zpřístupněných
EJ

rozsah
zpřístupněných
archiválií (bm)

24

Kancelář prezidenta republiky III,
(1919) 1965–19694

MS

2090

82

16,4

34

Kancelář prezidenta republiky III,
(1919) 1965–1969 (1970)5

DI

5049

214

42,53

214

42,53

Celkem

Schválením výše uvedené archivní pomůcky vzrostlo množství zpracovaných archiválií o
132 evidenčních jednotek o rozsahu 26,13 bm a množství inventarizovaných archiválií o 214
evidenčních jednotek o rozsahu 42,53 bm. Nízkou míru zpracování Archivu KPR se tím (při
zahrnutí vnitřní skartace a započtení výše zmíněných přírůstků z výběru archiválií) podařilo
zvýšit o 2,3 p. b. celkového rozsahu archiválií (z 31,5 % na 33,8 %), respektive o 0,81 p. b.
celkového množství evidenčních jednotek (z 51,69 % na 52,5 %).
Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2019 je přehledně zhodnoceno v příloze
č. 3 a porovnáno s předchozím obdobím v následujících grafech.

3

MS – manipulační seznam, DI – dílčí inventář.
DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969.
Manipulační seznam druhého typu (ev. č. 24), Praha 2013.
5
DOLEŽAL, Jakub – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky III, (1919) 1965–1969 (1970).
Dílčí inventář (ev. č. 34), Praha 2019.
4
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V oblasti zpracování archiválií byl rok 2019 pro Archiv KPR nejen plodný, ale v jistém
ohledu také přelomový. V souvislosti s postupnou implementací ZP a software ELZA bylo dle
vypracované metodiky6 zahájeno zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1970–
1991 (řešitelé PaedDr. Vladimíra Vaníčková, Mgr. Petra Kantorová, PhDr. Jakub Doležal), které
je historicky prvním registraturním obdobím fondu KPR, jehož zpracování již bude probíhat plně
dle ZP a v prostředí speciálního software ELZA, přičemž příslušný rozsah a způsob zpracování
stanovený zmíněnou metodikou, včetně definování povinné hloubky popisu, bude použit také
při zpracování následujících, respektive budoucí nutné reinventarizaci předchozích
registraturních období a jiných částí fondu KPR. Do konce roku se podařilo řešitelce PaedDr.
Vladimíře Vaníčkové uspořádat cca 34 kartonů o rozsahu cca 6,8 bm a pořídit cca 1 480 JP
(protokol 200 000, série Orgány státní správy a jiné korporace, série Ostatní).
Dalším významným projektem, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2019 dle vypracované
metodiky7, se stalo zpracování a digitalizace Sbírky fotografií s dokumenty z let 1918–1992
(řešitelé Mgr. David Lorenc a PhDr. Jakub Doležal), které bylo po metodické přípravě a prodlevě
v dodání nového reprodukčního zařízení započato až na začátku ledna 2020.
V souvislosti s kontrolou popisu, přesuny z dalších registraturních období a kompletací
textu archivní pomůcky bylo navázáno na již uzavřené zpracovávání fondu KPR –
registraturního období 1965–1969 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková) a doplněny
některé chybějící jednotky a prvky popisu. Projekt se podařilo dokončit a archivní pomůcka
vypracovaná pomocí kancelářských aplikací Microsoft Excel a Word, čítající 5 049 JP a
zpřístupňující 214 EJ o rozsahu 42,53 bm byla schválena v prosinci 2019.
Kromě výše uvedených se pracovníci Archivu KPR věnovali dříve zahájeným úkolům.
Pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1948–1964, včetně příloh
(řešitelka Mgr. Petra Kantorová), které na rozdíl od ostatních řešených projektů nadále probíhalo
pomocí kancelářské aplikace Microsoft Excel. Během roku 2019 byl dokončen popis protokolů
100 000, 200 000 a 300 000 a doplňován a prohlubován popis protokolu 400 000. Od roku 2015
bylo dosud uspořádáno cca 53 nových kartonů o rozsahu cca 10,6 bm a pořízeno cca 1 905
nových JP.
V roce 2019 dále pokračovalo zpracovávání a digitalizace fondu KPR – audioarchivu
Václava Havla z let 1990–2003 (řešitel Mgr. David Lorenc). Za rok 2019 se podařilo
digitalizovat, respektive převést a popsat dalších cca 1 036 zvukových záznamů uložených na
cca 267 audiokazetách. Od roku 2017 bylo dosud pořízeno cca 4 080 JP.

6
7

DOLEŽAL, Jakub: Metodika pro zpracování fondu KPR 1970–1991, čj. KPR 3157/2019.
DOLEŽAL, Jakub: Metodika pro zpracování Sbírky fotografií 1918–1992, čj. KPR 3612/2019.
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Velkou výzvou Archivu KPR pro následující období je nejen vytváření nových archivních
pomůcek, ale také úspěšný import dosavadních archivních pomůcek do software ELZA a
jejich uvedení do souladu se ZP (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Částečná příprava tohoto
rozsáhlého úkolu byla zahájena již v roce 2018 v souvislosti s řešením minitendru MT 06 (viz
výše). Po květnovém testovacím převedení dvou archivních pomůcek byla v červnu 2019
provedena analýza stávajících pomůcek a dalších seznamů archiválií (včetně nedokončených
projektů) a vypracován plán importu a přehled jeho plnění, který je od té doby průběžně
naplňován a aktualizován.
Současné archivní pomůcky Archivu KPR byly zpracovány v letech 1962–2019 na psacích
strojích a v prostředí aplikací Microsoft Office (Excel, Word) a snaha o jejich převod do
jednotného systému se přirozeně setkává s řadou úskalí. Absence konkrétních prvků popisu a
jejich odlišný výklad (evidenční jednotka × typ archiválie), různá struktura dat a v neposlední
řadě i nejednotný metodický a technický způsob popisu v těchto výstupech, lišící se od možností
software ELZA, přináší zřejmé nároky zejména na přípravu těchto importů a následnou kontrolu,
která přímo souvisí s kvalitou, strukturou a podrobností dané pomůcky. Z těchto důvodů byl
tento náročný a dlouhodobý úkol rozdělen na celkem 5 fází a jeho základním principem je snaha
o dosažení maximálního výsledku – tedy převedení co nejvyššího počtu archivních pomůcek a
jednotek popisu i za cenu náročné přípravy, změny původní struktury a následné kontroly a
oprav, pokud jsou tato primární data užitečná a použitelná pro vyhledávání. Prvotním cílem je
bezztrátový import dat, konečným cílem je výstup nové archivní pomůcky z ELZA odpovídající
ZP.
Z celkového počtu 29 archivních pomůcek čítajících celkem 59 148 JP (údaje k 31. 12.
2019) bude importováno 26 pomůcek (90 %), respektive 54 232 JP (92 %), ze 3 ostatních
seznamů archiválií čítajících celkem 341 JP budou importovány všechny 3 seznamy (100 %),
respektive 341 jednotek popisu (100 %) a ze 6 dosud nedokončených projektů a neschválených
archivních pomůcek bude importováno 5 budoucích pomůcek (83 %). Z pohledu skutečného
obsahu pomůcek (informací) a při zohlednění duplicitních dat bude do ELZA převedeno všech
29 archivních pomůcek (100 %) o 59 148 JP a všechny 3 ostatní seznamy archiválií (100 %) o
341 jednotkách popisu (údaje k 31. 12. 2019). Jediným nepřevedeným seznamem tak
pravděpodobně zůstane speciální Rejstřík nositelů Čs. řádu Bílého lva a Čs. medaile Bílého lva
čítající 6 673 záznamů (jednotek popisu).
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Do konce roku 2019 byla provedena příprava importu (fáze 1) u 14 archivních pomůcek a
ostatních seznamů (48 % z pomůcek a seznamů určených k importu) o 19 446 JP (36 %). Import
(fáze 2) včetně následného základního ověření a opravy (fáze 3) byl dosud proveden u 2
archivních pomůcek (8 %) o výsledných 10 730 JP (20 %). Podrobná kontrola, doplnění a oprava
popisu dle ZP (fáze 4) a finální generování výstupu nové archivní pomůcky ze software ELZA
(fáze 5) dosud nebyly zahájeny. Postup importu je znázorněn v následujících grafech.
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V souvislosti s řešením výše rozebraného úkolu byly podrobněji opraveny a doplněny
archivní pomůcky a ostatní seznamy archiválií k fondu KPR – protokolu M (milodary) [22
kartonů, 1 267 inventárních jednotek], protokolu S (sociální) [5 kartonů, 166 inventárních
jednotek], protokolu Rp (žádosti o podporu) [2 kartony, 126 inventárních jednotek], protokolu
G (TGM po abdikaci) [3 kartony, 125 inventárních jednotek] a protokolu R (žádosti jednotlivců
o podporu aj.) [96 kartonů, 4 016 inventárních jednotek], (řešitelka PaedDr. Vladimíra
Vaníčková). Tento dílčí úkol zahájený v roce 2018 byl během roku 2019 dokončen a v jeho
rámci byl na základě ověření přímo v archiváliích opraven popis u celkem 7 archivních pomůcek
a ostatních seznamů (24 % z pomůcek a seznamů určených k importu) o 9 479 JP (17 %), (údaje
k 31. 12. 2019).
Archiv KPR dále pokročil také v přepisu matrik nositelů státních vyznamenání z let
1945–1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2019 byl přepsán 10. a 11. svazek matriky nositelů
vyznamenání Za vynikající práci (č. 30220–36207) a pokračovala kontrola předchozích svazků
(řešitelka Mgr. Petra Kantorová).
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V roce 2019 byl Archiv KPR opět výrazně zaměstnáván výkonem dlouhodobě rostoucí
badatelské agendy. Přesto se nadále dařilo dodržet dosavadní standard v rychlosti vyřizování
podání a na všechny dotazy a žádosti doručené nejčastěji 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 2019 zodpověděl a vyřídil celkem 584 dotazů a žádostí o nahlížení do
archiválií a zpracování rešerší, 178 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 2 žádosti o
udělení souhlasu s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií, 1 žádost o poskytnutí
ověřených kopií archiválií (ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým
v archivu a pořízené archivem) 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 v oblasti poskytování
informací s Oddělením styku s veřejností, Sekcí administrativní, Odborem protokolu, Odborem
zahraničním, Odborem legislativy a práva, Odborem památkové péče a Odborem ekonomickým
a personálním KPR, a dále s Odborem právním, Oddělením uměleckých sbírek, Odborem Lány
a útvarem ředitele SPH. Oddělení styku s veřejností KPR byly poskytnuty další reprodukce
vybraných fotografií a jiných dokumentů pro přípravu exkurzí a dalších akcí na Pražském hradě.
Za služby poskytnuté Archivem KPR nebyla v roce 2019 v souladu s platným ceníkem
služeb a reprodukčních poplatků vyúčtována žádná finanční částka (0 Kč).
Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2019 celkem 164 badatelů (z toho 30 ze
zahraničí – 12 ze Slovenské republiky, 6 z Ukrajiny, 3 ze Spojených států amerických, 3 ze
Spolkové republiky Německo, 2 z Kanady, 1 z Francouzské republiky, 1 z Polské republiky, 1
z Maďarské republiky a 1 z Běloruské republiky), kteří vykonali 255 studijních návštěv.
V porovnání s minulým rokem stoupl počet badatelů o 6 % a počet badatelských návštěv o 12 %.
Celkové množství podání badatelské agendy vzrostlo o 9 % a množství žádostí o poskytnutí
reprodukcí archiválií dokonce o 28 % [!]. Výše uvedené údaje, porovnané s předchozím obdobím
v následujících grafech8, dokládají nejen dlouhodobý trend nárůstu celkového objemu této
agendy, ale i postupnou proměnu ve způsobu využívání archiválií a zřejmý posun ve prospěch
dálkových forem zpřístupnění. Díky možnostem informačních a komunikačních technologií jsou

8

Na zjištění počtu badatelů Archivu KPR pro období 1956–1971, 1990–1995 a 1998–2001 se podílela Mgr. Petra
Kantorová.
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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 a výzkumných 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 1 badatel zaslal v roce 2019 Archivu KPR svou nově publikovanou práci, která vznikla
na základě studia v Archivu KPR a obohatila jeho příruční knihovnu. Ostatní četné knižní dary,
obdržené od badatelské veřejnosti, nejsou v tomto množství zahrnuty (viz kapitola IX).
Dne 10. října byla ve studovně Archivu KPR instalována síť WiFi pro připojení k internetu.
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Archiv KPR se v roce 2019 opět výrazně věnoval také výstavní činnosti. V rámci oslav
100. výročí zřízení Kanceláře prezidenta republiky pokračovala z minulého roku příprava
výstavy Veritas Vincit: 100 let Kanceláře prezidenta republiky, která byla od dubna do prosince
2019 prezentována na III. nádvoří Pražského hradu a v říjnu doplněna doprovodnou publikací.
PhDr. Jakub Doležal se dále podílel na zpracování textů pro expozici a doprovodnou publikaci
a výběru exponátů, a kromě uplatňování konkrétních věcných připomínek a zpracování dílčích
rešerší pořídil a poskytl další reprodukce archiválií.
Italská verze úspěšné putovní výstavy Diktatura vs. naděje (spolupráce PaedDr. Vladimíry
Vaníčkové a Mgr. Davida Lorence s Ústavem pro studium totalitních režimů) byla vystavena od
21. února do 10. března na Univerzitě v Udine, kde se stala součástí stejnojmenné konference
pořádané dne 21. února. Záštity udělily: Velvyslanectví ČR při Svatém stolci, Honorární
konzulát ČR v Udine a Arcibiskupství Udine.
Na žádost svého zřizovatele se Archiv KPR v roce 2019 zapojil také do menších výstavních
projektů (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností KPR (OSV
KPR) se podílel na přípravě stálé expozice Galerie hrdinů v Novém paláci Pražského hradu, kde
jsou od října 2019 dlouhodobě vystavena Vyznamenání Za statečnost (ČSSR) a Medaile Za
hrdinství (ČSFR) ze Sbírky vyznamenání. Kromě zapůjčení exponátů byly Archivem KPR
poskytnuty informace týkající se nositelů Medaile Za hrdinství (ČR) z let 1995–2002, včetně
reprodukcí archiválií a popisků aj. Opět ve spolupráci s OSV KPR byla u příležitosti dne
otevřených dveří na Pražském hradě ve dnech 9.–11. května 2019 připravena výstavka k 100.
výročí zřízení KPR, která byla prezentována návštěvníkům v reprezentačních prostorách
Pražského hradu. Archiv KPR poskytl vybrané reprodukce archiválií, Československý řád Bílého
lva I. třídy (1922, vojenská skupina) ze Sbírky vyznamenání, faksimile Ústavy ČSR z roku 1920
a stejnopis zákona o zřízení KPR z roku 1919 z fondu KPR.
Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tradičně obohacují výstavní projekty připravené
jinými institucemi. Za uplynulý rok je možné v této souvislosti zmínit zejména putovní výstavy
Ministerstva zahraničních věcí ČR k historii diplomatických vztahů s konkrétními státy.
Reprodukce archiválií byly v roce 2019 poskytnuty následujícím pořadatelům na níže uvedené
výstavní projekty:


Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Czech Republic & Cambodia – “Ties in Time”
(putovní výstava)



Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1919–2019, Centenario de las Relaciones
Diplomáticas España – Česko. 100 let česko-španělských vztahů (Madrid, Palác
Santa Cruz, 17. 12. – 31. 12. 2019; putovní výstava)
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Osudy aristokratů západních Čech
v bouřlivém 20. století (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 23. 1. – 21. 3. 2020)



Národní archiv, Havel na Hrad. Příběh roku 1989 (Národní archiv, 6. 11. – 15. 12.
2019)



Národní muzeum, „Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.“ Československé
osudy ve 20. století (putovní výstava)



Univerzita Komenského v Bratislavě, Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov
Univerzity Komenského (Múzeum mesta Bratislavy, červen – listopad 2019)

Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tak byly během roku 2019 prezentovány nebo
poskytnuty pro celkem 10 výstavních projektů. Účast Archivu KPR na výstavách (autorský nebo
organizační podíl, zapůjčení archiválií nebo poskytnutí reprodukcí archiválií) je porovnána
s předchozím obdobím v grafu níže.
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Spolupráce Archivu KPR s médii v oblasti využívání archiválií se v roce 2019 opět
neomezila na běžné zodpovídání četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií,
zpracování rešerší a poskytnutí reprodukcí. V souvislosti s 80. výročím začátku německé
okupace českých zemí v březnu 1939 proběhlo v Archivu KPR hned několik televizních natáčení
– dne 4. března pro reportáž zpravodajství České televize, pořad Události, komentáře (vysíláno
15. 3. a dále v kontinuálním speciálním vysílání k 80. výročí okupace), dne 14. března pro
reportáž zpravodajství České televize, pořad Studio 6 (vysíláno 15. 3.) a dne 15. března pro
reportáž zpravodajství Televize NOVA, pořad Televizní noviny (vysíláno 15. 3.). Rešerše
zpracoval a odborný komentář poskytl PhDr. Jakub Doležal.
Výročí německé okupace bylo ještě předtím připomenuto také na sociálních sítích KPR –
oficiálním profilu na Youtube. Za tímto účelem se v Archivu KPR konalo dne 28. února další
filmové natáčení zaměřené na průběh 14.–16. března 1939 (rešerše a odborný komentář PhDr.
Jakub Doležal, podíl na rešerši Mgr. David Lorenc). Výsledné dvoudílné video bylo publikováno
6. a 13. března. Pro jiné natáčení v lednu 2019 na téma tradice novoročních obědů prezidenta
republiky s ústavními činiteli byly zapůjčeny jídelníčky z let 2005–2010, poskytnuty reprodukce
jídelníčků z období prezidenta T. G. Masaryka a zpracována rešerše k tématu. Video bylo
publikováno 9. ledna. Další reprodukce archiválií – fotografie T. G. Masaryka v Lánech – byly
poskytnuty pro video o Lesní správě Lány, publikované 10. dubna (řešitel PhDr. Jakub Doležal).
Archiválie Archivu KPR byly v průběhu roku 2019 prezentovány také v dalších televizních
pořadech. Celkem 62 reprodukcí archiválií k osobě prezidenta Edvarda Beneše a zejména
k událostem v letech 1938–1948 bylo poskytnuto České televizi pro dokumentární film „BENEŠ
– Nepostradatelný“ a „BENEŠ – Za každou cenu“ (rešerše PhDr. Jakub Doležal, vysíláno 29.
10. a 5. 11.).
Archivu KPR se v roce 2019 opět naskytla příležitost představit své informační bohatství
také v rozhlasovém éteru. Pro pořad Českého rozhlasu Plus „Zaostřeno“, věnovaný širším
souvislostem návštěvy Richarda Nixona v Praze v říjnu 1989, byl poskytnut zvukový záznam
rozhovoru prezidenta Václava Havla se spisovatelem Karlem Pacnerem z 6. února 1996 pro
knihu o dějinách Československa (vysíláno 11. 10. 2019).
Informace z archiválií Archivu KPR, další vyjádření a reprodukce archiválií se v průběhu
roku 2019 hned několikrát objevily také v tištěných a internetových médiích (řešitel PhDr. Jakub
Doležal) – v článku Lubomíra Smatany o hrobu Jana Palacha na Olšanech (publikováno 26. 1.
na iRozhlas.cz) a v článcích Roberta Oppelta o historii odnímání a vracení státních vyznamenání
(publikováno 3. 4. 2019 v MF DNES) a o dopisech občanů adresovaných prezidentu Gustávu
Husákovi v roce 1989 (publikováno 9. 11. v MF DNES).
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S činností a posláním Archivu KPR, pozicí této tradiční paměťové instituce v tzv. době
postfaktické a širokými možnostmi využití jejího informačního bohatství je možné se seznámit
prostřednictvím tradičních exkurzí. Archiv KPR je během těchto akcí 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). Během roku 2019 zavítalo do Archivu KPR během rekordního
počtu akcí opět velké množství návštěvníků, především z řad studentů.
V rámci „Dne pootevřených dveří v hradních archivech“, akce nabízené ve spolupráci
s Oddělením styku s veřejností KPR od roku 2016 na webových stránkách KPR, navštívila
Archiv KPR dne 26. února 1 skupina středoškolských studentů. O další exkurze nebyl ze strany
veřejnosti zájem a z důvodu jiné dostatečné nabídky a celoroční možnosti seznámit se s činností
pracoviště během Dnů pootevřených dveří nebyly organizovány zvláštní prohlídky u příležitosti
oslav Mezinárodního dne archivů (MDA) dne 9. června. Podobně jako v předchozích letech se
tedy v Archivu KPR nekonal den otevřených dveří pro příznivce MDA ani jiný program.
U příležitosti konání dílčích exkurzí zavítali do Archivu KPR dne 4. března pracovníci
Arcibiskupství pražského, 11. března studenti Katedry pomocných věd historických a archivního
studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 21. března průvodci Odboru turistického
ruchu SPH, 3. dubna studenti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, oboru
Orální historie – soudobé dějiny, 10. dubna studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, oboru Dějepis, 12. září 2 skupiny členů České informační společnosti a 13. září studenti
Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany, předmětu Seminář z dějepisu. Díky
spolupráci s historikem Mgr. Michalem Macháčkem, Ph.D., navštívil Archiv KPR dne 9. května
2019 odpoledne bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta ČSSR Ing. František Šalda.
Kromě výše uvedeného byl Archiv KPR v roce 2019 opět částečně zaměstnán spoluprací
na pořádání exkurzí v KPR, které zajišťuje Oddělení styku s veřejností KPR. V průběhu roku
2019 bylo v této souvislosti vyřízeno několik dílčích dotazů a žádostí o poskytnutí reprodukcí
archiválií.
Pořádání exkurzí a přijímání návštěv v Archivu KPR je porovnáno s předchozím obdobím
v následujícím grafu.

28

VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V rámci preventivní péče o fyzický stav archiválií a související snahy o zabezpečení
udržování stálého klimatu v depozitářích proběhly v roce 2019 pravidelné revize
instalovaných zvlhčovačů a odvlhčovačů a požární vzduchotechniky (18. 4. a 22. 10.). V reakci
na planý poplach hlásičů a čidel pro měření relativní vlhkosti vzduchu z 10. února proběhlo
následující den ověření funkčnosti čidel ze strany pracovníků SPH bez zjištění výrazných
odchylek a všechna čidla na měření klimatických podmínek byla následně nově kalibrována
(čidla vyjmuta 18. 3., vrácena 22. 3.). Dne 12. února byla ve Žlutém depozitáři zahájena
neúspěšná oprava ventilátoru vzduchotechniky, který byl následně vyměněn. Od 12. listopadu
2019 do 10. ledna 2020 nebyla v depozitáři Švamberský dům udržována relativní vlhkost
vzduchu z důvodu poruchy a nutné opravy zvlhčovače. Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu
zůstaly v daném období v normě. Jiné závady tohoto zvlhčovače byly opraveny 19. února a 22.
října.
Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR.
V roce 2019 byly fotografem Stanislavem Loudátem snímkovány vybrané spisy fondu KPR –
typové inventární jednotky Slovensko. Celkem bylo pořízeno 2 792 originálních negativních
snímků a stejné množství negativních kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití.
Dne 25. října byla v depozitáři Archivu KPR uložena další část mikrofilmů Archivu PH.
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V souvislosti s připravovaným a nakonec nerealizovaným výstavním projektem
Velvyslanectví USA v České republice byly v lednu 2019 pořízeny fotografem Janem Glocem
profesionální fotografie nástěnné mapy Masarykovy cesty světem z fondu KPR (měřítko 1:28
000 000, navrhl Vojtěch Walter, Státní nakladatelství v Praze, příloha k publikaci: WALTER,
Vojtěch: Masarykovy cesty světem. Poznámky k mapě cest TGM, 1926).
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) v roce 2019 pokračovala digitalizace audioarchivu Václava
Havla (viz kapitola V). Za uplynulý rok se podařilo převést do digitální podoby dalších cca 1 036
zvukových záznamů uložených na cca 267 audiokazetách (řešitel Mgr. David Lorenc).
Vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu KPR v roce 2019 nepokračovala.

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU
V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2019 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 zpravidla
uložena na externích harddiscích či optických discích (CD a DVD). V roce 2019 byly uloženy
na datovém úložišti další digitální kopie archiválií v analogové podobě vzniklé při výše zmíněné
digitalizaci a zpracovávání archiválií (audioarchiv Václava Havla, mapa Masarykovy cesty
světem z fondu KPR).
Dne 29. ledna a 22. července proběhly ve všech depozitářích Archivu KPR pravidelné
revize posuvných regálů. Dne 10. ledna byla v depozitářích Archivu KPR zahájena oprava táhel
pro ovládání oken, dne 11. ledna se zde uskutečnila kontrola funkčnosti svítidel a vadné trubice
zářivek byly 21. ledna vyměněny. V depozitáři Švamberský dům bylo 5. března instalováno nové
lineární protipožární čidlo a 5. prosince zde byla provedena oprava podlahy (lokální podložení
pororoštové konstrukce a kolejnic). Ve dnech 26.–28. 3. proběhl celkový úklid všech depozitářů
Archivu KPR ze strany pracovníků Odboru servisu SPH.
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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 2019 byla doplněna o 123 knižních
novinek, knih získaných darem, koupí v antikvariátu nebo knih deponovaných z příruční
knihovny Archivu PH. Celkový počet přírůstků knihovny OSAS KPR za rok 2019 je uveden ve
výroční zprávě Archivu PH.

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY
V návaznosti na loňské kompletní přepracování vzhledu stránek (redesign) a celkový
upgrade webu Archivu KPR byl v únoru 2019 ve spolupráci s Odborem informačních
technologií SPH řešen problém nenalezení stránky při vstupu z internetového vyhledávače a
ověřeno přesměrování indexovaných stránek na jejich ekvivalenty na novém webu.
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 důsledku personálních změn v roce 2019 několikrát
upravena kapitola Kontakty a Historie archivu. V rubrice Archivní fondy a sbírky byly
zveřejněny nové nebo opravené výstupy zpracování archiválií. Doplněna byla také publikovaná
Bibliografie pracovníků Archivu KPR, nová rubrika Archivní příruční knihovna a z důvodu
změny loga KPR také příslušné logo Archivu KPR.
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 2019 124 zobrazení stránek za měsíc.
Lednová Archiválie měsíce – spis Jana Palacha z fondu KPR – byla sdílena Českým rozhlasem
a použita v článku o osudech náhrobku J. Palacha na Olšanských hřbitovech na www.irozhlas.cz.
Říjnové vydání této rubriky – dopisy občanů adresovaných prezidentu Gustávu Husákovi
v posledních měsících před pádem komunistického režimu v Československu – inspirovalo
k publikování podobně zaměřeného článku MF DNES (viz kapitola VI, spolupráce s médii).
Podobně jako v minulém roce byly archiválie Archivu KPR pravidelně prezentovány také
na sociálních sítích a tamních oficiálních profilech Pražského hradu a Kanceláře
prezidenta republiky (Twitter, Facebook a Youtube), spuštěných v září 2018. Na základě
požadavku svého zřizovatele ze srpna 2018 se Archiv KPR od té doby podílí na jejich obsahu a
jako jedno z dalších oslovených pracovišť pro tento účel pravidelně zpracovává a poskytuje
příspěvky, které jsou schvalovány a publikovány ze strany Oddělení styku s veřejností KPR
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(OSV KPR). Příspěvky Archivu KPR nejčastěji upozorňují na aktuální Archiválie měsíce a
prezentují reprodukce dalších zajímavých archiválií s aktuálním obsahem a jiné související
informace. Konečné znění publikovaných příspěvků je v kompetenci OSV KPR, ale jejich obsah
zpravidla nebývá měněn. Kromě pravidelných příspěvků s týdenní frekvencí byly ze strany OSV
KPR v roce 2019 opět požadovány také další mimořádné podklady (reprodukce, rešerše), jejichž
vyřizování bylo v některých případech velmi náročné i z toho důvodu, že Archiv KPR musí při
zpřístupňování svých archiválií přirozeně dodržovat platnou archivní a související legislativu.
Během roku 2019 Archiv KPR tímto způsobem poskytl ke zveřejnění celkem 63 příspěvků a
220 reprodukcí archiválií (řešitelé PhDr. Jakub Doležal [46 příspěvků], PaedDr. Vladimíra
Vaníčková [10 příspěvků], Mgr. David Lorenc [7 příspěvků]). Podíl Archivu KPR na přípravě
videí zveřejněných na Youtube byl zhodnocen výše (viz kapitola VI).
Využívání internetových stránek Archivu KPR (AKPR) i Archivu PH (APH) je znázorněno
v následující tabulce a grafech. Archiv KPR využívá také stručný profil na webu www.hrad.cz.

Tabulka č. 6 – Využívání internetových stránek AKPR a APH v roce 2019
Počet
stránek na
1 návštěvu

Průměrná
doba trvání
návštěvy
(s)

Míra
okamžitého
opuštění
(%)

Webové stránky

Návštěvy

Uživatelé

Zobrazení
stránek

AKPR

6550

6955

18332

2,8

187

32,24

AKPR (CZ)

4967

5563

16032

3,23

227

23,09

AKPR (ENG)

83

144

298

3,59

16

79,52

AKPR (soubory)

483

497

596

1,23

46

56,73

APH

2568

2937

10452

4,07

195

34,54

APH (CZ)

2061

2442

8947

4,34

216

29,79

APH (ENG)

292

447

1216

4,16

122

50,68

APH (soubory)

0

1

2

0

0

0

AKPR + APH

9809

9874

32839

3,35

188

33,43

32

33

34

35

36

37

38

XI. VĚDECKÁ, EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A JINÁ ODBORNÁ ČINNOST
Přes velké pracovní vytížení a množství jiných povinností se pracovníci Archivu KPR
v roce 2019 věnovali i této vedlejší, ale neméně důležité oblasti své činnosti, která často
souvisela s již výše zmíněnými úkoly.
PhDr. Jakub Doležal se v rámci přípravy výstavních projektů Veritas Vincit: 100 let
Kanceláře prezidenta republiky aj. a mediálních výstupů věnoval především tématu vzniku a
historie KPR, tradici propůjčování a udělování státních vyznamenání a tématu začátku německé
okupace českých zemí a zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. V souvislosti
s vývojem a implementací aplikace ELZA pro zpracovávání archiválií podle nových Základních
pravidel v Archivu KPR a účastí v pracovní skupině Ministerstva vnitra ČR a Technologické
agentury ČR se věnoval průběžně řešeným otázkám a zpracoval dílčí výstupy týkající se využití
speciálních archivních pomůcek, dalších prvků popisu a rolí entit pro popis aktového materiálu
a faleristických předmětů, řešení přístupových práv v aplikaci ELZA aj. V rámci řešení projektu
Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích
provedl základní analýzu archivních souborů Archivu KPR a zpracoval přehled archivních
souborů a jednotlivých agend vybraných pro provádění rešerší zaměřených na problematiku
zpřístupňování archiválií v roce 2020. Pro vnitřní potřebu KPR zpracoval rešerše k tradici
novoročních obědů prezidenta republiky s předsedou vlády a k okolnostem vzniku KPR pro
vedoucího OSV KPR Mgr. Hakaufa, rešerši k Řádu socialismu a případům jeho propůjčení pro
ředitele Odboru legislativy a práva KPR JUDr. Václava Pelikána a rešerši k tématu historie
protokolu v KPR pro ředitele OSAS KPR Mgr. Martina Halatu, respektive ředitele Sekce
administrativní KPR p. Jana Nováka.
PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se nadále věnovali tématu perzekuce
římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 a přípravě publikace o pražském
arcibiskupovi Miloslavovi kardinálu Vlkovi (spolupráce s Ústavem pro studium totalitních
režimů a Arcibiskupstvím pražským).
Mgr. Petra Kantorová pokračovala v zapojení do projektu Archivu hlavního města Prahy a
přípravy Slovníku pražských radních do roku 1784.
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XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH
AKCÍCH
Jakub Doležal – slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí vzniku Vojenské kanceláře
prezidenta republiky (23. 1. 2019, Nový palác, Pražský hrad)
Petra Kantorová – exkurze v Arcibiskupském paláci (21. 2. 2019, Hradčanské náměstí 16, Praha
1)
Jakub Doležal – jednání Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
(25. 2. 2019, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 10, Praha 8)
Jakub Doležal – 18. celostátní archivní konference (23.–25. 4. 2019, Parkhotel Plzeň,
U Borského parku 31, Plzeň)
Jakub Doležal (přednášející) – přednáška Archivy a jejich místo v době „postfaktické“, kurz
Archivní teorie (9. 5. 2019, Katedra PVH a archivního studia FFUK v Praze, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1)
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – konference Katolická církev v Československu ve 20.
století. Kardinál Josef Beran a jeho doba (16.–17. 5. 2019, Arcibiskupský palác,
Hradčanské náměstí 16, Praha 1)
Jakub Doležal – jednání pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR pro zpřístupňování archiválií
(3. 6. 2019, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4)
Jakub Doležal – školení pro školitele aplikace ELZA (23.–24. 9. 2019, Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 3, Praha 7)
Jakub Doležal – konference Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí
v komunistickém Československu – politické, společenské a mezinárodní souvislosti (23.
9. 2019, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), příspěvek na téma vyřizování žádostí
v trestních věcech ze strany Kanceláře prezidenta republiky v letech 1948–1989
Jakub Doležal – jednání externích spolupracovníků s řešiteli projektu Bezpečnostního výzkumu
Ministerstva vnitra Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích (25. 9. 2019,
Národní archiv, Archivní 4, Praha 4)
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – konference Underground a Československo v letech
1976–1981 (17. 10. 2019, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1)
Petra Kantorová, David Lorenc – exkurze České archivní společnosti v Archivu Národní galerie
(31. 10. 2019, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1)
Jakub Doležal – vernisáž výstavy Havel na Hrad. Příběh roku 1989 (5. 11. 2019, Národní archiv,
Archivní 4, Praha 4)
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Jakub Doležal – vernisáž výstavy O slovo se hlásí (13. 11. 2019, Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1)
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – konference Problémy náboženské svobody v Evropě (27.
11. 2019, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1)

XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – dočasné uložení dokumentů nadace
v depozitářích Archivu KPR
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 – Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze – projekt
Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra Analýza zpracování osobních údajů
v archiváliích (externí projektový konzultant)
Jakub Doležal – Ministerstvo vnitra – členství v pracovní skupině pro zpřístupňování archiválií
Jakub Doležal – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – členství v Akviziční a
metodické komisi
Jakub Doležal – Česká televize – odborný komentář, zpracování rešerše a natáčení archiválií
pro reportáž zpravodajství ČT (Události, komentáře) k 80. výročí začátku německé
okupace českých zemí v březnu 1939 (vysíláno 15. 3. 2019) a pro reportáž zpravodajství
ČT (Studio 6) o německé okupaci českých zemí v březnu 1939 a zřízení Protektorátu
Čechy a Morava (vysíláno 15. 3. 2019)
Jakub Doležal – Česká televize – zpracování rešerše a poskytnutí reprodukcí archiválií pro
dvoudílný dokumentární film BENEŠ – Nepostradatelný a BENEŠ – Za každou cenu
(vysíláno 29. 10. a 5. 11. 2019)
Jakub Doležal – Televize NOVA – odborný komentář a natáčení archiválií pro reportáž
zpravodajství TV NOVA (Televizní noviny) k 80. výročí začátku německé okupace
českých zemí v březnu 1939 (vysíláno 15. 3. 2019)
Jakub Doležal – Český rozhlas – poskytnutí reprodukcí archiválií pro ČRo Plus a pořad
Zaostřeno, věnovaný širším souvislostem návštěvy Richarda Nixona v Praze v říjnu 1989
(vysíláno 11. 10. 2019)
Jakub Doležal – Mladá fronta DNES – poskytnutí vyjádření a reprodukcí archiválií pro články
o historii odnímání a vracení státních vyznamenání (publikováno 3. 4. 2019 v MF
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DNES),

vracení

státních

vyznamenání

na

znamení

protestu

proti

okupaci

Československa v srpnu 1968 (říjen 2019) a dopisech občanů adresovaných prezidentu
Gustávu Husákovi v roce 1989 (publikováno 9. 11. 2019 v MF DNES)
David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů a Arcibiskupství
pražské – příprava publikace o pražském arcibiskupovi Miloslavovi kardinálu Vlkovi
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 DOLEŽAL, Jakub – HAKAUF, Martin – HALATA, Martin – NOVÁK, Jan –
PONZEROVÁ, Petra – ZUBEC, Tomáš. Veritas vincit: 100 let Kanceláře prezidenta
republiky = 100 years of the Office of the President of the Republic. Překlad Barbara Day.
Praha: Správa Pražského hradu, 2019, 131 s.
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