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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.
Činnost Archivu KPR byla v roce 2020 citelně ovlivněna celosvětovou pandemií Covid19. Od 17. března do 19. dubna 2020 nebyl žádnému z odborných archivářů Archivu KPR
umožněn vstup do areálu Pražského hradu a základní kontrolu depozitářů zajišťoval jednou
týdně vedoucí Oddělení Archivy KPR a PH. Pracovníci Archivu KPR řešili od 16. března do 29.
května své úkoly částečně v režimu home office. Žádosti o umožnění krátkodobého vstupu na
pracoviště za účelem kontroly depozitářů a kanceláří, vyřízení nahromaděných podání
badatelské agendy, přípravy příspěvků na profily sociálních sítí KPR aj. byly ze strany vedení
KPR povoleny až 20. a 27. dubna. V souvislosti s uvolňováním vládních opatření došlo koncem
dubna k opětovnému povolení vstupu do areálu Pražského hradu všem pracovníkům archivu. Od
4. do 29. května se pracovníci Archivu KPR po předchozí vzájemné domluvě střídali v držení
pravidelných služeb v celkovém rozsahu 19 člověkodní.
V souvislosti s preventivními opatřeními proti opětovnému šíření nákazy Covid-19 byl od
10. srpna zaveden v KPR režim střídavých směn. Pracovníci Archivu KPR se za účelem
minimalizace vzájemného kontaktu rozdělili na dvě skupiny a mimo služby v archivu se v rámci
možností věnovali svým úkolům v režimu home office. S Odborem informačních technologií
Správy Pražského hradu (OIT SPH) bylo řešeno vybavení pracovníků Archivu KPR notebooky
a zabezpečení připojení k systému ELZA z prostředí mimo hradní síť. Preventivní opatření proti
šíření nákazy Covid-19 byla v KPR zpřísněna 8. a 27. října, kdy byl umožněn vstup do archivu
pouze na 1–2 dny v týdnu. Od 10. srpna do konce roku tak pracovníci vykonali dohromady pouze
95 celodenních služeb v archivu (94,5 člověkodní).
Navzdory těmto nelehkým podmínkám Archiv KPR zvládal plnit požadavky vyplývající
z potřeb KPR, včetně podílu na přípravě výstav pořádaných na Pražském hradě. Originály
archiválií Archivu KPR byly od února do června 2020 prezentovány na výstavě Záhadné pouto
k česko-izraelským vztahům. Nemalé nároky na činnost archivu tradičně kladlo vyřizování
požadavků souvisejících s výstavními projekty jiných institucí. Deset originálů archiválií bylo
zapůjčeno na výstavu Lvem mě nazývají, pořádanou ve spolupráci KPR, SPH, Vojenského
historického ústavu Praha a Národního muzea (NM) v Historické budově NM, a pro stálou
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expozici v rekonstruované pobočce České pošty na Pražském hradě. Kromě obvyklé spolupráce
s médii a několika rozhlasových a televizních výstupů Archiv KPR pokračoval v publikování
historicky zaměřených příspěvků na sociálních sítích a oficiálních profilech KPR a Pražského
hradu, které jsou spravovány Oddělením styku s veřejností KPR (OSV 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 2020 zaznamenal logický pokles
celkového objemu badatelské agendy a zároveň výrazný propad počtu badatelů i studijních
návštěv. Vyřizování dotazů a žádostí o zpracování rešerší bylo během března a první poloviny
dubna omezeno kvůli nemožnosti vyhledávání informací přímo v archiváliích. Veškeré odložené
žádosti se podařilo vyřídit již během druhé poloviny dubna. Badatelna Archivu KPR byla
nařízením vedení KPR uzavřena již od 11. března. Návrh Archivu KPR na znovuotevření
studovny od 2. června nebyl schválen kvůli synchronizaci s umožněním přijímání návštěv ze
strany OSV KPR. Po otevření studovny Archivu KPR od 15. června rozhodlo vedení KPR
v souvislosti s preventivními opatřeními proti opětovnému šíření nákazy Covid-19 o uzavření
badatelny od 5. srpna a studium v archivu bylo až do konce roku umožňováno pouze
pracovníkům KPR, SPH, Lesní správy Lány (LSL) a Archeologického ústavu Akademie věd
ČR, sídlícího ve stejné budově jako Archiv KPR. Pokud to bylo možné a nejednalo se o rozsáhlý
požadavek, byly po celou dobu trvání výše popsaných omezení některé žádosti o nahlížení do
archiválií řešeny ve větší míře cestou poskytnutí reprodukcí, ostatní byly odloženy. Podání
badatelské agendy byla vyřizována standardně bez výraznějšího zpoždění a zájemci o studium
byli informováni o aktuálním vývoji situace. Pandemie Covid-19 tak na jedné straně potvrdila
dlouhodobý trend a přispěla k postupné změně struktury badatelské agendy, respektive jejího
přesunu od prezenční formy studia ve prospěch dálkových způsobů zpřístupnění informací, a na
druhé straně po loňském rekordním roce zabránila přijímání četných návštěvníků v rámci
pořádání tradičních exkurzí a Dnů pootevřených dveří, které byly připravovány ve spolupráci
s OSV KPR.
Kvůli omezení přístupu do archivu se nepodařilo dosáhnout obvyklých výsledků ve
zpracovávání archiválií, přesto je možné rok 2020 hodnotit i v tomto ohledu jako plodný a
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, který byl
úspěšně ukončen vydáním verze ELZA 2.0, zohledňující mimo jiné specifické potřeby Archivu
KPR. Od 1. července 2020 vstoupila v účinnost nová smlouva na provozování systému ELZA
3

v Archivu KPR do roku 2024, včetně úložiště digitalizátů. Díky možnosti řešení úkolu v režimu
home office bylo dosaženo výrazného posunu v přípravě importu stávajících archivních
pomůcek do software ELZA. Dokončením zpracování fondu KPR, registraturního období 1919–
1947, příloh ke spisům (soubor KP aj.), a kompletací nové archivní pomůcky se podařilo opět
navýšit rozsah zpracovaných a tím i aktivně zpřístupněných archiválií. Navzdory ztíženým
podmínkám byl učiněn nezanedbatelný pokrok v pořádání dalších částí archivních souborů,
který bude zhodnocen v následujících letech.
Rok 2020 přinesl Archivu KPR díky pandemii Covid-19 nejen citelné omezení základní
činnosti, ale také řadu obvyklých i nových úkolů a příležitostí k improvizaci a hledání
efektivnějších způsobů jejich řešení. Archiv KPR se nadále potýkal s náročnou administrativou,
spojenou zejména se zapůjčováním archiválií nebo poskytováním reprodukcí archiválií pro
výstavní a publikační účely. Také v tomto, v mnoha oblastech výjimečném roce se podařilo
zachovat kontinuitu rozsáhlé, rozmanité, dlouhodobě rozvíjené a kladně hodnocené odborné
činnosti pracoviště, včetně spolupráce s jinými institucemi. Archiv KPR si je přirozeně vědom
mnohých výzev budoucnosti, zejména v oblasti výběru a zpřístupňování archiválií, jejichž řešení
bylo i kvůli pandemii Covid-19 odloženo. Navzdory některým nadále nevyřešeným otázkám a
konkrétním úkolům lze uplynulý rok zhodnotit jako úspěšný.

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
V Archivu KPR pracovali v roce 2020 odborní archiváři PhDr. Jakub Doležal, Mgr. Petra
Kantorová (1/2 úvazek), Mgr. David Lorenc a PaedDr. Vladimíra Vaníčková. V rámci svého
pracovního poměru v KPR se na zpracovávání archivních souborů podílela paní Alena Fialová.
V důsledku reorganizace Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS KPR) z června 2018
byl Archiv KPR v roce 2020 nadále začleněn do Oddělení Archivy KPR a Pražského hradu,
vedeného vedoucím Mgr. Tomášem Zubcem z Archivu Pražského hradu (Archiv PH).
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
dědictví (NAD) a plnil úlohu metodika a koordinátora pro jednotlivé základní odborné činnosti,
správce spisového uzlu Archiv KPR, administrátora a školitele systému ELZA a lektora
archivního popisu. Mgr. Petře Kantorové zůstal kromě zpracovávání archiválií přidělen také
dozor v badatelně a nově jí byla svěřena úloha lektora archivních entit. 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
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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. 2020 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.
V průběhu roku 2020 bylo v souvislosti s výběrem, zpracováním a změnami uložení
archiválií evidováno celkem 1 vnější změna a 2 vnitřní změny (viz kapitoly IV a V). Dle údajů
ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 2020 svěřeno do péče celkem 23
archivních souborů o rozsahu 1 439,84 běžných metrů (bm) – z toho 945,75 (65,68 %)
nezpracovaných, 494,09 (34,32 %) zpracovaných a 175,38 (12,18 %) inventarizovaných –,
2 125 400 MB (vše nezpracováno) a 21 491 evidenčních jednotek – z toho 10 089 (46,95 %)
nezpracovaných, 11 402 (53,05 %) zpracovaných a 9 486 (44,14 %) inventarizovaných.
V rámci přípravy přechodu na nový systém PEvA II, který byl nakonec odložen na rok
2021, byly Archivu KPR v březnu a dubnu doručeny z Národního archivu hromadné e-maily
s popisy chybových stavů v jednotlivých archivech s výzvou ke spolupráci na jejich odstranění
(metodický pokyn č. 3/2017 odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR k vedení evidence
původců jako součásti evidence NAD). V Archivu KPR nebyl detekován žádný problém týkající
se jeho vlastní evidence a odlišný popis původců v Archivu Pražského hradu byl konzultován
s tamní operátorkou PEvA. V prosinci 2020 byly Archivem KPR vypracovány podklady pro
žádost o administraci uživatelů nového systému PEvA II.
Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2020 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. 2020

1445,54

956,93

66,2

488,61

33,8

169,9

11,75

31. 12. 2020

1439,84

945,75

65,68

494,09

34,32

175,38

12,18

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

evidenčních jednotek
archivních
souborů

celkem

N

Z

I

ks

ks

%

ks

%

ks

%

47,5

11368

1. 1. 2020

23

21654

10286

52,5

9452

43,65

31. 12. 2020

23

21491

10089 46,95 11402 53,05

9486

44,14
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Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2020
počet
(ks)

druh

nárůst (+)/
pokles (-)

1. 1. 2020

31. 12. 2020

ks

%

listiny do roku 1850

1

1

0

0

úřední knihy

517

517

0

0

rukopisy

6

6

0

0

podací protokoly

1247

1247

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

6325

6319

-6

- 0,09

fascikly

0

2

+2

×

mapy

18

20

+2

+ 11,11

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

242

+1

+ 0,42

jiné nosiče analogových (filmových)
záznamů

258

131

- 127

- 49,22

nosiče digitálních (filmových) záznamů

176

148

- 28

- 15,91

5803

5811

+8

+ 0,14

2

2

0

0

audiokazety

1712

1712

0

0

kompaktní disky

93

93

0

0

tisky po roce 1800

76

76

0

0

balíky

175

169

-6

- 3,41

pořadače

159

159

0

0

digitální datasety

965

965

0

0

předměty numizmatické povahy

343

333

- 10

- 2,92

předměty faleristické povahy

2641

2641

0

0

jiné

173

174

+1

+ 0,58

Celkem

21654

21491

- 163

- 0,75

kinematografické záznamy (díla) na
nosičích
gramofonové desky

7
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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 poskytl Archiv KPR v lednu 2020 Odboru
legislativy a práva (OLP KPR) požadované ukázky stejnopisů rozhodnutí a jmenovacích aktů
prezidentů republiky z let 1919–1997 a příslušné vyjádření s odkazy na platnou legislativu, a to
v souvislosti s dřívějším jednáním s OLP KPR a šetřením ve spisovně KPR v lednu 2018 ve věci
chybějících stejnopisů rozhodnutí a jmenovacích aktů prezidenta republiky ve spisech KPR
(spisové znaky 37 a 38). V rámci přípravy výběru archiválií Archiv KPR znovu upozornil na
potřebu přijetí nového Spisového řádu KPR a celkové optimalizace výkonu spisové služby
v KPR. V důsledku reorganizace OSAS KPR v roce 2018 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 loňského stěhování Oddělení spisových služeb KPR do provizorních
prostor a ve snaze o maximální uvolnění spisovny byly na konci listopadu 2020 za účelem
budoucího výběru archiválií převzaty od Oddělení spisových služeb KPR dokumenty KPR
z roku 2009 se skartačními znaky A (ústavní pravomoci, státní vyznamenání, cesty a návštěvy),
tedy dokumenty v celkovém množství 13 kartonů o rozsahu 2,6 bm.
V roce 2020 pokračovala účinnost trvalého skartačního souhlasu na vybrané
dokumenty mzdového účetnictví a zaměstnanecké agendy se skartačními znaky S 5 a S 10,
který byl vydán v roce 2019 na základě žádosti Odboru ekonomického a personálního KPR,
respektive ředitele Sekce administrativní KPR. 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 2020 bylo
v pracovišti předarchivní péče a skartace (PPS) pokračováno v přípravě dokumentů KPR –
protokolu 600 000 z roku 1998. Ve snaze o další urychlené převzetí dokumentů se skartačním
znakem A do Archivu KPR a uvolnění prostor PPS a spisovny měly být dále připravovány ke
skartačnímu řízení nejprve spisy protokolu 300 000 (udělené milosti) z let 1999–2002, a poté
spisy protokolu 600 000 z let 1999–2002.
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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 únoru 2020 provedl Archiv KPR
výběr archiválií ve skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z roku 1998 a
dalších dokumentů KPR nalezených v pracovišti PPS (protokol O a T, 1919–1951; protokol 0,
zákon o drogách, 1998; blahopřání ke zvolení Václava Klause, 2003), během něhož bylo
převzato k trvalému uložení 1,8 bm dokumentů.
Na rozdíl od minulých let neprovedl Archiv KPR za uplynulý rok žádný výběr archiválií
mimo skartační řízení. Kvůli výše popsaným omezením bylo odloženo zejména dodatečné
převzetí dokumentů Odboru protokolu KPR z let 2003–2013 (program Václava Klause, scénáře
akcí a jiné dokumenty v digitální podobě).
Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2020 9
evidenčních jednotek o rozsahu 1,8 bm. Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2020 je
uveden v tabulce č. 4 a zhodnocen v příloze č. 2. Výběr archiválií je porovnán s předchozím
obdobím v následujících grafech.

Tabulka č. 4 – Vnější změny Archivu KPR v roce 2020
archivní
číslo
soubor1
1

KPR

typ změny

2

skartační
řízení

předávající

časový
rozsah

rozsah
archiválií
(bm)

počet EJ
(ks)

pracoviště PPS

1919–2003

+ 1,8

+9

1919–2003

+ 1,8

+9

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

11

12

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 nutné.
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 2020 se Archiv KPR
podílel na úspěšném dokončení projektu, jehož výsledkem bylo prosincové vydání verze ELZA
2.0. Ve spolupráci s koordinátorem a dalšími členy pracovní skupiny se Archiv KPR věnoval
zejména již dříve řešeným tématům vyplývajícím z konkrétních potřeb Archivu KPR (omezení
přístupnosti, ukládací číslo – uložení s typem ukládací jednotky, podtypy archiválií, nové prvky
popisu a role entit pro popis aktového materiálu a faleristických předmětů, speciální archivní
pomůcky, hierarchie složek a umožnění složek s typem archiválie pod množstevní složkou,
prvek popisu Jiná datace a jeho nové specifikace aj.) a usiloval o jejich zařazení do programu a
řešení (řešitel PhDr. Jakub Doležal).
Archiv KPR využívá vlastní instanci software ELZA od září 2017. Od 1. července 2020
vstoupila v účinnost nová smlouva na provozování systému ELZA v Archivu KPR do roku 2024,
včetně úložiště digitalizátů. Díky zabezpečenému připojení z prostředí mimo hradní síť mohli
pracovníci archivu v rámci možností pokračovat v plnění svých úkolů také v režimu home
office. Kromě pravidelného testování nových verzí programu byl v uplynulém roce zpracován
přehled digitalizátů Archivu KPR a harmonogram jejich plánovaného importu do úložiště
dSpace. Instance ELZA byla doplněna o kořeny všech archivních souborů, a dále v ní byly
založeny a editovány nové oblasti archivních entit Archivu KPR, včetně přehledu základních
metodických pravidel. Další posun v této oblasti je podmíněn novým vydáním ZP a spuštěním
celostátního Centrálního archivního modulu pro správu archivních entit (CAM) v roce 2021.
V roce 2020 byla dokončena 1 nová archivní pomůcka (viz tabulka č. 5), která obsahuje
9 240 jednotek popisu (JP) a zpřístupňuje 390 evidenčních jednotek (EJ) o rozsahu 71,05 bm
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(390 EJ o rozsahu 71,05 bm zpracováno a inventarizováno).3 Tento nový dílčí inventář plně
nahrazuje předchozí archivní pomůcku z roku 1966 (evidenční číslo 4), která obsahovala 2 506
JP a zpřístupnila 331 EJ o rozsahu 66,2 bm a nyní byla vyřazena. Níže uvedenou archivní
pomůckou je tedy nově zpřístupněno 59 EJ o rozsahu 4,85 bm. Soubor archivních pomůcek
Archivu KPR byl tímto doplněn o 6 334 nových JP a čítá celkem 65 775 JP, po zahrnutí jiných
úprav celkem 66 012 JP (viz dále).
Tabulka č. 5 – Přehled nových a vyřazených archivních pomůcek za rok 2020
číslo

název

druh4

počet jednotek
popisu

počet
zpřístupněných
EJ

rozsah
zpřístupněných
archiválií (bm)

4

Kancelář prezidenta republiky I,
(1816) 1919–19475

PIS

2506

331

66,2

35

Kancelář prezidenta republiky I,
(1816) 1919–1947 (1966)6

DI

9240

390

71,05

390

71,05

Celkem

Dokončením výše uvedené archivní pomůcky vzrostlo množství zpracovaných archiválií o
59 evidenčních jednotek o rozsahu 4,85 bm a množství inventarizovaných archiválií o 390
evidenčních jednotek o rozsahu 71,05 bm.7 Nízkou míru zpracování Archivu KPR se tím (při
zahrnutí vnitřní skartace, oprav některých archivních pomůcek8 a započtení výše zmíněných
přírůstků z výběru archiválií) podařilo zvýšit o 0,52 p. b. celkového rozsahu archiválií (z 33,8
% na 34,32 %), respektive o 0,55 p. b. celkového množství evidenčních jednotek (z 52,5 %
na 53,05 %).
3

V evidenci NAD bylo v rámci roku 2020 počítáno s množstvím zpřístupněných 366 EJ o rozsahu 71,05 bm
(zpracováno a inventarizováno) – viz dále.
4
PIS – prozatímní inventární seznam, DI – dílčí inventář.
5
FIŠEROVÁ, Antonie – JAVORSKÁ, Eva – KMOCHOVÁ, Nataša – KOPIČKOVÁ, Božena – STRNADOVÁ,
Věra: Kancelář prezidenta republiky I, (1816) 1919–1947. Prozatímní inventární seznam (ev. č. 4), Praha 1966.
6
DOLEŽAL, Jakub – FIŠEROVÁ, Antonie – JAVORSKÁ, Eva – KMOCHOVÁ, Nataša – KOPIČKOVÁ,
Božena – STRNADOVÁ, Věra – VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Kancelář prezidenta republiky I, (1816) 1919–1947
(1966). Dílčí inventář (ev. č. 35), Praha 2020.
7
V evidenci NAD byl v rámci roku 2020 zadán nárůst množství zpracovaných archiválií o 35 evidenčních
jednotek o rozsahu 4,85 bm a množství inventarizovaných archiválií o 35 evidenčních jednotek o rozsahu 4,85
bm. Skutečný nárůst díky zpracování této části fondu je ovšem u zpracovaných archiválií 59 evidenčních jednotek
o rozsahu 4,85 bm a u inventarizovaných archiválií 390 evidenčních jednotek o rozsahu 71,05 bm. Údaje byly
opraveny v evidenci NAD v roce 2021. Následně uváděná míra zpracování Archivu KPR tak v případě podílu
zpracovaných a inventarizovaných evidenčních jednotek a celkového rozsahu inventarizovaných archiválií
neodpovídá skutečnosti, ale měla by být vyšší (celkový rozsah zpracovaných archiválií je správný). Tento drobný
nesoulad bude napraven při uzavření evidence NAD k 31. 12. 2021.
8
V souvislosti s importem archivních pomůcek do systému ELZA, digitalizací archiválií a přírůstkem z výběru
archiválií byly v roce 2020 aktualizovány, respektive drobně opraveny pomůcky č. 29, KPR – evidenční knihy
k agendě státních vyznamenání, 1922–1995, č. 30, Václav Havel – videoarchiv, 1988–2003 a č. 31, Václav Havel
– dary, (1630) 1920–2004, a to včetně záznamu vnitřní změny v evidenci NAD.
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Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2020 je přehledně zhodnoceno v příloze
č. 3 a porovnáno s předchozím obdobím v následujících grafech.
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V oblasti pořádání a zpracování archiválií se kvůli omezení přístupu do archivu v roce 2020
bohužel nepodařilo dosáhnout obvyklých výsledků. PaedDr. Vladimíra Vaníčková pokračovala
ve zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1970–1991, zahájeného v roce 2019
(řešitelé PaedDr. Vladimíra Vaníčková, Mgr. Petra Kantorová, PhDr. Jakub Doležal). Do konce
roku se jí podařilo uspořádat cca 33 kartonů o rozsahu cca 6,6 bm a pořídit cca 918 JP (protokol
200 000, série Orgány státní správy a jiné korporace, série Ostatní; série Ludvík Svoboda). Od
roku 2019 bylo dosud uspořádáno cca 67 kartonů o rozsahu cca 13,4 bm a pořízeno cca 2 398
JP.
V souvislosti s kontrolou popisu a kompletací textu archivní pomůcky bylo navázáno na již
uzavřené zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1919–1947, včetně příloh ke
spisům – souboru KP aj. (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková). Projekt se podařilo uzavřít a
archivní pomůcka vypracovaná pomocí kancelářských aplikací Microsoft Excel a Word, čítající
9 240 JP a zpřístupňující 390 EJ o rozsahu 71,05 bm byla dokončena v prosinci 2020.
Po metodické přípravě a prodlevě v dodání nového reprodukčního zařízení bylo v roce 2020
fakticky započato se zpracováním a digitalizací Sbírky fotografií s dokumenty z let 1918–1992
(úkol zahájen v roce 2019, řešitelé Mgr. David Lorenc a PhDr. Jakub Doležal). Mgr. David
Lorenc do konce roku digitalizoval a popsal cca 566 souborů TIFF a JPG a pořídil cca 444 JP.
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Kromě výše uvedených se pracovníci Archivu KPR věnovali také dalším dříve zahájeným
úkolům. Pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1948–1964, včetně
příloh ke spisům (řešitelka Mgr. Petra Kantorová), které na rozdíl od ostatních aktuálně řešených
projektů nadále probíhalo pomocí kancelářské aplikace Microsoft Excel. Během roku 2020 byl
opraven a dokončen popis protokolů 100 000, 200 000 a 300 000 a doplňován a prohlubován
popis protokolu 400 000. Do konce roku se podařilo pořídit nebo opravit cca 385 JP. Od roku
2015 bylo dosud uspořádáno cca 53 nových kartonů o rozsahu cca 10,6 bm a pořízeno cca 2 290
nových JP.
V roce 2020 dále pokračovalo zpracovávání a digitalizace fondu KPR – audioarchivu
Václava Havla z let 1990–2003 (řešitel Mgr. David Lorenc). Za rok 2020 se podařilo
digitalizovat, respektive převést a popsat dalších cca 363 zvukových záznamů uložených na cca
124 audiokazetách a pořídit cca 495 JP. Od roku 2017 bylo dosud pořízeno cca 4 575 JP.
Novinkou roku 2020 v oblasti zpracování archiválií se stal operativní popis archiválií
v systému ELZA, který umožňuje v případě potřeby reagovat na aktuální i dlouhodobý zájem
badatelské veřejnosti a zaměřuje se na dílčí a méně rozsáhlé soubory archiválií (řešitelé PhDr.
Jakub Doležal a Mgr. Petra Kantorová). V roce 2020 se podařilo popsat soubory personálních
spisů z fondů Správa zámku Lány (2 kartony, 0,4 bm, 47 JP) a Lesní správa Lány (2 kartony, 0,4
bm, 68 JP) a zahájit popis personálních spisů fondu KPR – protokolu Sd (Správa domu
prezidenta republiky).
Velkou výzvou pro Archiv KPR je v následujícím období 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 v rámci
programu Beta2 (viz výše). Po testovacím převedení dvou archivních pomůcek byl v roce 2019
vypracován plán importu archivních pomůcek a dalších seznamů archiválií (včetně
nedokončených projektů) a přehled jeho plnění, který je od té doby průběžně naplňován a
aktualizován. Práce byly rozděleny do pěti fází a jejich prvotním cílem je bezztrátový import dat
(fáze 2 a 3). Konečným cílem je výstup nové archivní pomůcky z ELZA odpovídající ZP (fáze
5).
Z celkového počtu 29 archivních pomůcek čítajících celkem 65 775 JP (údaje k 31. 12.
2020) bude importováno 27 pomůcek (93 %), respektive 63 365 JP (96 %), ze 4 ostatních
seznamů archiválií čítajících celkem 496 JP budou importovány všechny 4 seznamy (100 %),
respektive 496 jednotek popisu (100 %) a z 5 dosud nedokončených projektů a neschválených
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archivních pomůcek budou importovány 4 budoucí pomůcky (80 %). Z pohledu skutečného
obsahu pomůcek (informací) a při zohlednění duplicitních dat bude do ELZA převedeno všech
29 archivních pomůcek (100 %) o 65 775 JP a všechny 4 ostatní seznamy archiválií (100 %) o
496 jednotkách popisu (údaje k 31. 12. 2020). Jediným nepřevedeným seznamem tak
pravděpodobně zůstane speciální Rejstřík nositelů Čs. řádu Bílého lva a Čs. medaile Bílého lva
čítající 6 673 záznamů (jednotek popisu).
Do konce roku 2020 byla provedena příprava importu (fáze 1) u 25 archivních pomůcek a
ostatních seznamů (81 % z pomůcek a seznamů určených k importu) o 29 395 JP (46 %). Import
(fáze 2) včetně následného základního ověření a opravy (fáze 3) byl dosud proveden u 2
archivních pomůcek (6 %) o výsledných 10 730 JP (17 %). 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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Archiv KPR dále pokročil také v přepisu matrik nositelů státních vyznamenání z let
1945–1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2020 byl přepsán 12. svazek matriky nositelů
vyznamenání Za vynikající práci (č. 36208–38114) a pokračovala kontrola předchozích svazků
(řešitelka Mgr. Petra Kantorová).
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V roce 2020 byl výkon badatelské agendy Archivu KPR výrazně zkomplikován pandemií
Covid-19 a souvisejícími preventivními opatřeními a omezeními. Vyřizování dotazů a žádostí o
zpracování rešerší bylo během března a první poloviny dubna omezeno kvůli nemožnosti
vyhledávání informací přímo v archiváliích. Veškeré odložené žádosti se podařilo vyřídit již
během druhé poloviny dubna. S výjimkou tohoto období se navzdory po většinu roku trvajícím
ztíženým podmínkám 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,
především z důvodu zpracování rešerše přímo v archiváliích, byl podatel informován o přijetí
podání a přibližném datu jeho vyřízení.
Archiv KPR v roce 2020 zodpověděl a vyřídil celkem 427 dotazů a žádostí o nahlížení do
archiválií a zpracování rešerší, 143 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 8 žádostí o
udělení souhlasu s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií, 4 žádosti o zápůjčku
archiválií za účelem vystavení, 2 žádosti o spolupráci při vyřízení žádosti podle zákona č.
106/1999 Sb. 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 legislativy a práva,
Odborem tiskovým, Odborem protokolu, Odborem památkové péče, Odborem analytickým,
Kabinetem vedoucího Kanceláře a Oddělením personálním KPR, a dále s Oddělením
uměleckých sbírek, Odborem kultury, Odborem marketingu a Odborem turistického ruchu SPH.
Za služby poskytnuté Archivem KPR nebyla v roce 2020 v souladu s platným ceníkem
služeb a reprodukčních poplatků vyúčtována žádná finanční částka (0 Kč).
Studovna Archivu KPR byla od 11. března do 12. června uzavřena a po opětovném
zavedení preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19 bylo studium v archivu od 5. srpna
do konce roku umožněno pouze pracovníkům KPR, SPH, Lesní správy Lány (LSL) a
Archeologického ústavu Akademie věd ČR, sídlícího ve stejné budově jako Archiv KPR. V roce
2020 navštívilo studovnu celkem pouze 68 badatelů (z toho 7 ze zahraničí – 6 ze Slovenské
republiky a 1 ze Spolkové republiky Německo), kteří vykonali pouhých 84 studijních návštěv.
V porovnání s minulým rokem se počet badatelů propadl o 59 % a počet badatelských
návštěv dokonce o 67 % [!]. Celkové množství podání badatelské agendy logicky, ale ne tak
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zásadně pokleslo, a to o 24 %, čímž se po dřívějším dlouhodobém nárůstu dostalo zhruba na
úroveň roku 2015. Množství žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií se za uplynulý rok snížilo
o 20 %, tedy zhruba na úroveň roku 2018. Podání badatelské agendy byla vyřizována standardně
bez výraznějšího zpoždění a zájemci o studium byli informováni o aktuálním vývoji situace.
Pokud to bylo možné a nejednalo se o rozsáhlý požadavek, byly po celou dobu trvání výše
popsaných omezení některé žádosti o nahlížení do archiválií řešeny ve větší míře cestou
poskytnutí reprodukcí, ostatní byly odloženy. Pandemie Covid-19 tak nepřímo potvrdila
dlouhodobý trend a ještě více přispěla k postupné proměně struktury badatelské agendy a
způsobu využívání archiválií, respektive zřejmému přesunu od prezenční formy studia ve
prospěch dálkových forem 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).
Výše uvedené údaje jsou porovnány s předchozím obdobím v následujících grafech.9
Struktura badatelské agendy za rok 2020 je podrobněji zhodnocena v příloze č. 4, zpracované
v souvislosti s řešením společného projektu Ministerstva vnitra, Národního archivu a Státního
oblastního archivu v Praze – Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, Analýza zpracování
osobních údajů v archiváliích.

9

Na zjištění počtu badatelů Archivu KPR pro období 1956–1971, 1990–1995 a 1998–2001 se v roce 2019
podílela Mgr. Petra Kantorová.

22

23

24

Služeb Archivu KPR využili mimo jiné pracovníci vědeckých, výzkumných a paměťových
institucí, badatelé z akademických a vysokoškolských pracovišť, studenti 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 2020 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, nebo publikace doručené v rámci plnění smluv o poskytnutí
reprodukcí archiválií nejsou v tomto množství zahrnuty (viz kapitola IX).
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Archiv KPR se v roce 2020 navzdory ztíženým podmínkám pandemie Covid-19 opět
výrazně věnoval také výstavní činnosti. Česká verze úspěšné putovní výstavy Diktatura vs.
naděje (spolupráce PaedDr. Vladimíry Vaníčkové a Mgr. Davida Lorence s Ústavem pro
studium totalitních režimů) byla vystavena od 18. září do 8. října v kostele sv. Jakuba na
Jakubském náměstí v Brně.
Na žádost svého zřizovatele se Archiv KPR v roce 2020 zapojil také do menších výstavních
projektů (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Ve spolupráci s Odborem památkové péče KPR se
podílel na výstavě Záhadné pouto k česko-izraelským vztahům v Rožmberském sále Ústavu
šlechtičen, kde byly od 26. února do 1. června (tedy i po dobu konání tzv. Dnů zdarma v areálu
Pražského hradu 2020, 29. 5. – 1. 6.) vystaveny archiválie ze souboru darů prezidenta Václava
Havla. Poskytnutím reprodukcí archiválií a souvisejících informací se Archiv KPR ve spolupráci
s Oddělením styku s veřejností KPR podílel na výstavě Hrdinové, která byla od 3. srpna do konce
roku prezentována na III. nádvoří Pražského hradu a nepřímo navázala na loni vytvořenou stálou
expozici Galerie hrdinů v Novém paláci Pražského hradu. Nutno dodat, že doba konání všech
zmíněných výstav byla výrazně omezena opakovaným uzavřením areálu Pražského hradu pro
veřejnost z důvodu šíření pandemie Covid-19.
Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tradičně obohacují výstavní projekty připravené
jinými institucemi. Za uplynulý rok je možné v této souvislosti zmínit zejména výstavu Lvem
mě nazývají, pořádanou od 28. října 2020 do 31. ledna 2021 ve spolupráci KPR, SPH,
Vojenského historického ústavu Praha a Národního muzea v Historické budově Národního
muzea, včetně online prezentace, a dále připravenou stálou expozici na pobočce České pošty
v areálu Pražského hradu, pro které byly z fondu KPR kromě několika faksimilií zapůjčeny
typáře pečetí prezidenta republiky (ČSR), státní pečeť ČSFR a soutěžní modely Řádu Bílého lva
(ČR), dále ze Sbírky vyznamenání Řád M. R. Štefánika I. třídy a Řád T. G. Masaryka III. třídy
(ČSFR), a konečně ze Sbírky varií schválený barevný nátisk poštovní známky Prezident České
republiky Miloš Zeman 2018.
Reprodukce archiválií byly v roce 2020 poskytnuty následujícím pořadatelům na níže
uvedené výstavní projekty, včetně opakovaného poskytnutí, respektive prodloužení smlouvy:
•

Ars Metropolis z.s., Pražský hrad od Masaryka k Václavu Havlovi (putovní výstava
2018–2020)

•

Galerie Scarabeus, Naučná stezka Veleslava Wahla (Zahrada Galerie Scarabeus,
Praha)

•

Slovenské národní muzeum – Historické muzeum v Bratislavě, Trianon 100
(Historické muzeum SNM, Bratislavský hrad, Bratislava, 2020–2021)
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•

Univerzita Komenského v Bratislavě, Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov
Univerzity Komenského (2019–2020)

•

Velvyslanectví Státu Izrael, Cesta prezidenta T. G. Masaryka do Svaté země [v roce
1927], (putovní výstava 2017–2020)

Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tak byly během roku 2020 prezentovány nebo
poskytnuty pro celkem 10 výstavních projektů. Již zahájená spolupráce na několika konkrétních
výstavách byla navíc z důvodu pandemie Covid-19 odložena na příští rok nebo neurčito. 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 2020 opět
neomezila na běžné zodpovídání četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií,
zpracování rešerší a poskytnutí reprodukcí. Po zprostředkování kontaktu Odborem tiskovým
KPR poskytl PhDr. Jakub Doležal dne 1. listopadu více než hodinový rozhovor pro živé vysílání
internetové televize XTV a pořad Xaver Live na různá témata: Archiv KPR a jeho informační
bohatství, českoslovenští a čeští prezidenti republiky, milosti, příběh českých korunovačních
klenotů po roce 1918 aj. (vysíláno živě 1. 11.).
Archiválie Archivu KPR jsou běžně prezentovány také v klasických televizních pořadech.
Po loňském zpracování rešerší a poskytnutí reprodukcí archiválií se v roce 2020 objevily v České
televizi v dokumentárním filmu Zapomenutá Františka Plamínková (vysíláno 28. 1.). Další
reprodukce archiválií, tentokrát ke gen. Radolovi Gajdovi, byly v roce 2020 poskytnuty České
televizi pro připravovaný dokumentární film „GENERALITA“ (rešerše PhDr. Jakub Doležal).
Archivu KPR se v roce 2020 naskytlo hned několik příležitostí představit své informační
bohatství a činnost také v rozhlasovém éteru. Dne 5. března proběhlo v Archivu KPR natáčení
pro Český rozhlas Dvojka a pořad Expedice na téma československých státních symbolů, jejich
vzniku v březnu 1920 a dalších změn v letech 1939, 1960 a 1990 (rešerše a odborný komentář
PhDr. Jakub Doležal, vysíláno 14. 3.). Obdobné natáčení, doplněné 21. října nahrávaným online
rozhovorem, se v Archivu KPR konalo 14. září pro rozhlasovou reportáž Českého rozhlasu
Radiožurnál a pořad Českého rozhlasu Plus Zaostřeno na téma žádostí o kmotrovství
adresovaných prezidentům republiky se zaměřením na případ kmotrovství T. G. Masaryka a syna
ruského legionáře Rudolfa Pohla 1930 aj. (rešerše a odborný komentář PhDr. Jakub Doležal,
vysíláno 28. 10.). Pro živé vysílání Českého rozhlasu Dvojka a pořad Dva na Dvojce poskytl
PhDr. Jakub Doležal dne 28. října krátký telefonický rozhovor na téma historie udělování a
propůjčování státních vyznamenání (vysíláno živě 28. 10.).
Reprodukce archiválií a informace poskytnuté Archivem KPR se v průběhu roku 2020
objevily také v tištěných a internetových médiích (řešitel PhDr. Jakub Doležal), a to v článku
Roberta Oppelta o první polistopadové prezidentské poštovní známce s portrétem V. Havla „ve
svetru“ (publikováno 14. 1. 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 běžně 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).
Po loňském rekordním roce nebylo možné v Archivu KPR v roce 2020 kvůli pandemii
Covid-19 přijmout žádnou skupinu návštěvníků. To samé platí pro exkurze v rámci „Dnů
pootevřených dveří v hradních archivech“, akce nabízené ve spolupráci s Oddělením styku
s veřejností KPR od roku 2016 na webových stránkách KPR. Z důvodu aktuálních omezení
vstupu do areálu Pražského hradu, ale obecně i kvůli jiné dostatečné nabídce a možnosti seznámit
se v normálních podmínkách s činností pracoviště během Dnů pootevřených dveří, nebylo
uvažováno o organizování zvláštních prohlídek nebo jiného programu u příležitosti oslav
Mezinárodního dne archivů (MDA) dne 9. června.
Na rozdíl od minulých let nebyl Archiv KPR v roce 2020 zaměstnán spoluprací na pořádání
exkurzí v KPR, které zajišťuje Oddělení styku s veřejností KPR.
Pořádání exkurzí a přijímání návštěv v Archivu KPR je porovnáno s předchozím obdobím
v následujícím grafu.
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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 2020 pravidelné revize
instalovaných zvlhčovačů a odvlhčovačů a požární vzduchotechniky (15. 5. a 10. 12.).
V průběhu roku 2020 byly opětovně řešeny problémy se zvlhčovačem v největším depozitáři
Archivu KPR – Švamberský dům, který byl po další opravě vrácen na místo 10. ledna. Během
první návštěvy pracovníka Archivu KPR po omezení vstupu do areálu Pražského hradu byla 20.
dubna zjištěna závažná porucha tohoto zvlhčovače, která byla následně řešena s Odborem
nemovitého majetku SPH. Poškozený zvlhčovač byl odvezen 7. května a po neúspěšné opravě
nahrazen 10. září zcela novým zařízením. Obvyklé přenastavení větrání oken v depozitářích na
jarní režim bylo z důvodu omezeného vstupu do areálu Pražského hradu provedeno až 20. dubna
a v průběhu předchozích dní neodpovídalo aktuálním klimatickým podmínkám. Dne 18. května
byla zjištěna další závada zvlhčovače ve Žlutém depozitáři. Přístroj se podařilo opravit již
následující den 19. května. Dne 17. prosince byl opraven zaseklý ventil u zvlhčovače
v Červeném depozitáři.
Archiv KPR v roce 2020 nepokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu
KPR, ani v pořizování profesionálních reprodukcí archiválií ze strany externích fotografů.
Digitalizace archiválií se v Archivu KPR dlouhodobě 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 2020 pokračovala digitalizace
audioarchivu Václava Havla a Sbírky fotografií (viz kapitola V). Za uplynulý rok se kvůli
omezení činnosti archivu podařilo převést do digitální podoby a zpracovat pouze dalších cca 363
zvukových záznamů uložených na cca 124 audiokazetách, respektive 566 souborů TIFF a JPG
z digitalizace fotografií (řešitel Mgr. David Lorenc).
Vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu KPR v roce 2020 nepokračovala.

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU
V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2020 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 2020 byly uloženy
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na datovém úložišti další digitální kopie archiválií v analogové podobě vzniklé při výše zmíněné
digitalizaci a zpracovávání archiválií (audioarchiv Václava Havla, Sbírka fotografií).
Ve dnech 20. ledna a 28. července proběhly ve všech depozitářích Archivu KPR pravidelné
revize posuvných regálů, a dále revize požárních čidel (2. 3.). V důsledku nestandardního
chování se v depozitáři Švamberský dům uskutečnila revize protipožárního lineárního čidla
včetně přenastavení citlivosti (15. 6.), a kvůli přetrvávajícím potížím nakonec finální oprava jeho
instalace (23. 11.). Oprava táhel pro ovládání oken v depozitářích, zahájená v roce 2019, nebyla
kvůli omezení vstupu do areálu Pražského hradu v roce 2020 obnovena. Pravidelný celkový
úklid všech depozitářů Archivu KPR ze strany pracovníků Odboru servisu SPH proběhne v roce
2021.

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 2020 byla doplněna o 120 knižních
novinek, knih získaných darem, koupí v antikvariátu nebo knih deponovaných z příruční
knihovny Archivu PH. Celkový počet přírůstků knihovny OSAS KPR za rok 2020 je uveden ve
výroční zprávě Archivu PH.

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY
Internetové stránky Archivu KPR prošly poslední zásadní úpravou v roce 2018, kdy bylo
provedeno kompletní přepracování vzhledu (redesign) a celkový upgrade. Z obecných otázek
Archiv KPR v roce 2020 konzultoval s Odborem informačních technologií SPH pouze nutné
úpravy grafického formátování textu v důsledku nové legislativy a prohlášení přístupnosti.
Kromě pravidelných aktualizací rubriky Archiválie měsíce, kde jsou od roku 2012
prezentovány zajímavé archiválie k aktuálním událostem a výročím ve formátu PDF, byly na
internetových stránkách Archivu KPR zveřejňovány aktuální informace o omezení činnosti
v důsledku přijímání preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19. V souvislosti
s přípravou importu archivních pomůcek do systému ELZA byly v rubrice Archivní fondy a
sbírky zveřejněny opravené výstupy zpracování. 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 2020
rekordních 140 zobrazení stránek za měsíc.
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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 a Facebook), spuštěných v září 2018. Na základě požadavku
svého zřizovatele ze srpna 2018 se Archiv KPR od té doby podílí na jejich obsahu a pravidelně
zpracovává a ve zhruba týdenní frekvenci poskytuje příspěvky, které jsou schvalovány a
publikovány ze strany Oddělení styku s veřejností KPR (OSV KPR). Příspěvky Archivu KPR
nejčastěji upozorňují na aktuální Archiválie měsíce nebo 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.
Během roku 2020 Archiv KPR tímto způsobem poskytl ke zveřejnění celkem 54 příspěvků a
228 reprodukcí archiválií (řešitelé PhDr. Jakub Doležal [46 příspěvků], Mgr. David Lorenc [5
příspěvků], PaedDr. Vladimíra Vaníčková [3 příspěvky]).
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 2020
Počet
stránek na
1 návštěvu

Průměrná
doba trvání
návštěvy
(s)

Míra
okamžitého
opuštění
(%)

Webové stránky

Návštěvy

Uživatelé

Zobrazení
stránek

AKPR

7331

5740

18612

2,54

175

29,63

AKPR (CZ)

6354

4928

16942

2,67

192

26,42

AKPR (ENG)

91

123

219

2,41

46

86,81

AKPR (soubory)

626

637

747

1,19

70

39,62

APH

2060

1834

7950

3,86

179

36,70

APH (CZ)

1746

1526

6736

3,86

195

33,91

APH (ENG)

287

370

1181

4,11

84

51,92

APH (soubory)

4

5

5

1,25

63

25,00

AKPR + APH

10236

7602

30252

2,96

185

31,74
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34

35
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XI. VĚDECKÁ, EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A JINÁ ODBORNÁ ČINNOST
Díky částečnému omezení základních odborných činností Archivu KPR v důsledku
pandemie Covid-19 a možnosti využívání home office měli pracovníci Archivu KPR v roce 2020
mnohem více prostoru věnovat se této vedlejší, ale neméně důležité oblasti své činnosti, která na
rozdíl od předchozích let v takové míře nesouvisela s běžně řešenými pracovními úkoly.
PhDr. Jakub Doležal se v rámci své publikační činnosti věnoval především tématu
udělování milostí a vyřizování žádostí v trestních věcech ze strany KPR v letech 1948–1989.
V souvislosti s přípravou mediálních výstupů se dále zabýval tradicí propůjčování a udělování
státních vyznamenání, vznikem a dalším vývojem československých státních symbolů a
tématem kmotrovství prezidentů republiky, respektive žádostí o přijetí kmotrovství
adresovaných KPR. 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 rešerše archivních souborů Archivu
KPR, respektive jednotlivých agend, a zpracoval požadované výstupy zaměřené na problematiku
zpřístupňování archiválií v roce 2020, včetně dlouhodobého kontextu. Pro vnitřní potřebu KPR
zpracoval rešerši k Československému řádu Bílého lva se seznamem základních archiválií
k tématu, včetně dokumentů k udělení řádu H. G. Skillingovi v roce 1992, přehled dekorací Čs.
řádu Bílého lva, převedených v letech 1986–2005 z KPR do vlastnictví jiných institucí, a
aktuální přehled dekorací Čs. řádu Bílého lva ze Sbírky vyznamenání Archivu KPR pro 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 – mezinárodní vědecká konference 100 let od přijetí Ústavní listiny
Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti (28. 2. 2020, Senát
Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1)
Jakub Doležal – školení pro operátory nového systému PEvA II (9. 3. 2020, Institut pro veřejnou
správu Praha – Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, Benešov)
Jakub Doležal – jednání se zástupci slovenských archivů na odboru archivní správy MV ČR na
téma Trianonské dohody z června 1920 (24. 6. 2020, Odbor archivní správy a spisové
služby MV ČR, Milady Horákové 5, Praha 6)
Jakub Doležal – seminář Právní aspekty ochrany osobních údajů, online přenos s možností
diskuze (22. 9. 2020, Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1)
David Lorenc – konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti, online
přenos s možností diskuze (22.–23. 10. 2020, Ústav pro studium totalitních režimů)
David Lorenc – konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti, online
přenos s možností diskuze (12.–13. 11. 2020, Ústav pro studium totalitních režimů)
Jakub Doležal – konference ELZA 2020, online přenos s možností diskuze (24. 11. 2020,
LightComp v.o.s., Drahobejlova 1452, Praha 9), příspěvek o nasazení aplikace ELZA ve
specializovaném archivu, představení funkcionalit vyplývajících z potřeb Archivu KPR,
účast v závěrečném diskusním panelu
Petra Kantorová – konference ELZA 2020, online přenos s možností diskuze (24. 11. 2020,
LightComp v.o.s., Drahobejlova 1452, Praha 9)
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XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – dočasné uložení dokumentů nadace
v depozitářích Archivu KPR
Česká národní banka – zapůjčení Řádu T. G. Masaryka III. třídy (ČSFR) ze Sbírky vyznamenání
za účelem přípravy pamětní bankovky 100 Kč Karla Engliše
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 – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – členství v Akviziční a
metodické komisi
Jakub Doležal – Česká televize – zpracování rešerší a poskytnutí reprodukcí archiválií [2019]
pro dokumentární film Zapomenutá Františka Plamínková (vysíláno 28. 1. 2020) a pro
připravovaný dokumentární film GENERALITA o gen. Radolovi Gajdovi [2020]
Jakub Doležal – XTV – rozhovor pro živé vysílání pořadu Xaver Live na různá témata: Archiv
KPR a jeho informační bohatství, českoslovenští a čeští prezidenti republiky, milosti,
české korunovační klenoty aj. (vysíláno živě 1. 11. 2020)
Jakub Doležal – Český rozhlas – odborný komentář, zpracování rešerše a natáčení pro ČRo
Dvojka a pořad Expedice na téma československých státních symbolů, jejich vzniku
v březnu 1920 a dalších změn v letech 1939, 1960 a 1990 (vysíláno 14. 3. 2020)
Jakub Doležal – Český rozhlas – odborný komentář, zpracování rešerše a natáčení pro
rozhlasovou reportáž ČRo Radiožurnál a pro pořad Zaostřeno ČRo Plus na téma žádostí
o kmotrovství adresovaných prezidentům republiky, kmotrovství T. G. Masaryka a syna
ruského legionáře Rudolfa Pohla 1930 aj. (vysíláno 28. 10. 2020)
Jakub Doležal – Český rozhlas – rozhovor pro živé vysílání ČRo Dvojka a pořad Dva na Dvojce
na téma historie udělování a propůjčování státních vyznamenání (vysíláno živě 28. 10.
2020)
Jakub Doležal – Mladá fronta DNES – poskytnutí informací k tématu a reprodukcí archiválií
pro článek o první polistopadové prezidentské poštovní známce – s portrétem Václava
Havla „ve svetru“ (publikováno 14. 1. 2020 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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Kantorová Petra – Archiv hlavního města Prahy – projekt Slovník pražských radních do roku
1784
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Zpracoval
V Mníšku pod Brdy dne 20. ledna 2021

PhDr. Jakub Doležal
Archiv KPR
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Příloha č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR (stav k 31. 12. 2020)

Příloha č. 2 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2020

Příloha č. 3 – Přehled zpracování archiválií a celkových vnějších a vnitřních změn v Archivu KPR v roce 2020

Příloha č. 4 – Přehled struktury badatelské agendy Archivu KPR v roce 2020
Poznámka
1. Následující přehled struktury badatelské agendy Archivu KPR za rok 2020 byl zpracován
v souvislosti s řešením společného projektu Ministerstva vnitra, Národního archivu a Státního
oblastního archivu v Praze – Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, Analýza zpracování
osobních údajů v archiváliích.
2. Zdrojem pro zpracování grafů je statistika badatelské agendy Archivu KPR, evidující jednotlivá
podání a badatelské listy podle kritérií vyplývajících z archivní legislativy, zadání výše zmíněného
projektu aj. V případech s možností volby více hodnot zároveň byl pro intepretaci dat použit
sloupcový graf (např. předmětem zájmu 1 badatele, respektive 1 podání mohlo být více archivních
souborů, témat apod.). Výsečové grafy jsou použity v situacích, kde bylo možné v daném případě
vybrat z příslušné nabídky pouze jednu možnost (hodnotu).

