I. Úvod:

Sídlo archivu: Pražský hrad, Jiřské náměstí čp.2, 119 08 Praha 1-Hrad
Zřizovatel archivu: Česká republika, Kancelář prezidenta republiky, I. nádvoří č.p. 1, 119 08
Praha 1 – Hradčany
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) trvale uchovává a zpřístupňuje
dokumenty vzešlé z činností a působení československých a českých prezidentů republiky a
úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stejně jako jejích příspěvkových organizací. Tato
zákonná povinnost je plněna na základě § 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2007 splnil Archiv KPR všechny podmínky akreditace vyplývající § 58 zákona č.
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a byl Odborem archivní a spisové služby
Ministerstva vnitra ČR řádně akreditován jako specializovaný archiv, se všemi právy a
povinnostmi spojenými s jeho postavením a vyplývajícími z citovaného zákona č. 499/2004 Sb.
Archiv KPR je organizačně zařazen do Oddělení Archivy Kanceláře prezidenta republiky a
Pražského hradu v Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS KPR), tento odbor je
zařazený do Sekce administrativní KPR.

II. Personální podmínky archivu KPR:
Vedoucí Oddělení Archivy KPR a PH: Mgr. Jiřina Horáková
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: 3/3

III. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: k 31. prosinci 2021 pečoval Archiv KPR celkem o 23 archivních souborů o
rozsahu 1 439,84 bm, z toho nezpracováno 943,25 bm, zpracováno 496,59 bm a
inventarizováno 175,38 bm.
Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 34,48 %
Počet archivních pomůcek: 29

IV. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

Výběr archiválií:
Skartační řízení a předvýběr archiválií, vzešlých z činnosti KPR, provádí v rámci oddělení
Archivy KPR a PH, pracoviště PPS (pracoviště předarchivní péče a skartací). V roce 2021
probíhalo dokončení prohlídky dokumentů KPR, protokolu 600 000 (dopisy občanů, agenda
občanskoprávní) z roku 1999. V květnu 2021 provedl Archiv KPR konečný výběr archiválií.
K trvalému uložení do archivu KPR je připraveno 1,2 bm dokumentů.

Zpracování archiválií:
Zpracovávání a digitalizace fondu KPR, Audioarchiv Václava Havla, 1990–2003 - bylo
digitalizováno (v programu Audacity) a popsáno 72 zvukových záznamů ze 46 audiokazet (cca
4,04 GB dat).
Zpracování a digitalizace fondu KPR, Sbírka fotografií, Obrazové zpravodajství ČTK,
19451992 - digitalizace a popis 143 souborů TIFF a JPG (5.28 GB dat), import digitálních kopií
archiválií do datového úložiště, jazyková úprava položek a editace fotografií.
Zpracování části fondu KPR, registraturní období 1970–1991, série Ludvík Svoboda,
uspořádání a popis 14 kartonů.
Shromáždění typářů evidovaných i neevidovaných, popis typářů za využití existujících
podkladů, soupis typářů dle jednotlivých kategorií – pečetidla, kancelářská razítka úřední,
podpisová, pomocná, adresní apod., slepotiskové a razící matrice, vyhotovení otisků razítek do
předběžné evidence, roztřídění typářů do tematických skupin a příprava definitivní verze
katalogu, který bude také obsahovat fotografie cca 350-400 položek.
Fotografické práce: digitální fotografie archiválií jsou pořizovány průběžně v návaznosti na
požadavky badatelů. Jednotlivé soubory jsou ukládány pro pozdější opětovné využití.

Využívání archiválií
Badatelna Archivu KPR byla od ledna 2021 do konce června 2021 bohužel uzavřena, opět
z důvodu zavedení preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19. Po otevření badatelny
v červenci 2021 v ní do konce roku studovalo celkem 39 badatelů, vykonali 70 badatelských
návštěv.
Vyřízeno bylo dalších 219 badatelských dotazů. Většina těchto dotazů byla vyřízena emailem,
a to poskytnutím požadované informace nebo na základě smlouvy o poskytnutí reprodukcí
archiválií, ve formě zaslání digitálních fotografií.
Archiv KPR se podílel ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností KPR na zveřejňování
historických dokumentů a fotografií na sociálních sítích (Facebook a Twitter) a nadále
pokračoval v pravidelné prezentaci webového projektu Archiválie měsíce, vystavovaného na
oficiálních internetových stránkách Archivu KPR.

Akviziční činnost:
Nákup knih z antikvariátů – zakoupeno 15 titulů
Nákup online – zakoupeno 10 pohlednic s tématem prezidentů T.G. Masaryka a E. Beneše

Publikační činnost pracovníků Archivu KPR
VANÍČKOVÁ, Vladimíra a kol. (ed.): Miloslav kardinál Vlk - Reflexe a vzpomínky. BrnoPraha, 2021.

Účast na konferencích a přednáškách pracovníků Archivu KPR:
„ELZA 2020“ (online konference 5. 01. 2021)
„Elektronická skartace a archivace v systému „Ginis“ (on-line školení 13.4.2021)
„Stoleté dědictví československého komunismu (online konference 21. 05. 2021)
„Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“ (on-line školení
Národního archivu dne 9. 11. 2021)

Výstavy ve spolupráci s Archivem KPR
Stálá expozice na pobočce České pošty v areálu Pražského hradu, pokračování zápůjčky, např.
ze Sbírky vyznamenání je vystaven Řád M. R. Štefánika I. třídy a Řád T. G. Masaryka III. třídy
(ČSFR), ze Sbírky varií schválený barevný nátisk poštovní známky Prezident České republiky
Miloš Zeman 2018 a další.

V. Stav, konzervace a restaurování archiválií:
Profesionální firma vykonala v depozitářích archivu odbornou mechanickou očistu archivních
kartonů a archiválií vzniklých do r. 1960. Všechny archiválie v depozitářích Archivu KPR jsou
v dobrém fyzickém stavu. Depozitáře jsou pravidelně kontrolovány pracovníky archivu a
pracovníky vzduchotechniky Správy Pražského hradu a jsou v nich udržovány optimální
klimatické podmínky.
Restaurátorské práce nebyly v roce 2021 realizovány

21.1.2022
Mgr. Jiřina Horáková

