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Úvod: 

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

institucí, která trvale uchovává a zpřístupňuje dokumenty československých a českých prezidentů 

od roku 1918 a plní své stálé povinnosti dané § 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i potřebami svého 

zřizovatele – Kanceláře prezidenta republiky (KPR). 

V roce 2015 byla činnost Archivu KPR výrazně ovlivněna dvěma časově náročnými, ale o 

to významnějšími úkoly. V březnu 2015 byl Archiv KPR pověřen zpracováním koncepce a další 

přípravou výstavního projektu o příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, který 

bude prezentován od května 2016 na Pražském hradě v rámci oslav 700. výročí narození Karla 

IV. V srpnu 2015 byl Archiv KPR požádán o spolupráci a odbornou podporu při přípravě exkurzí 

v KPR, které byly zahájeny Odborem styku s veřejností v prosinci 2015. 

Zejména kvůli těmto mimořádným úkolům i náročnému výkonu rozsáhlé badatelské a 

nahlédací agendy se na rozdíl od minulých let nepodařilo navýšit rozsah zpracovaných a tím i 

aktivně zpřístupněných archiválií. Přesto Archiv KPR v roce 2015 výrazně pokročil v průběžném 

pořádání archiválií a intenzivně se věnoval dalším okruhům své rozmanité činnosti, včetně 

spolupráce s jinými institucemi. 

 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 

V Archivu KPR pracovali v roce 2015 PhDr. Jakub Doležal (vedoucí Archivu KPR), Mgr. 

Petra Kantorová (nástup 21. 5. po návratu z rodičovské dovolené), Mgr. David Lorenc a PaedDr. 

Vladimíra Vaníčková. V rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se na 

zpracovávání archivních souborů podíleli PhDr. Eliška Charvátová, Mgr. Eva Javorská, PhDr. 

Jitka Lněničková a paní Alena Fialová. Bezpečnostnímu snímkování a pořizování profesionálních 

reprodukcí archiválií se věnovali externí fotografové Stanislav Loudát a Jan Gloc. 

V důsledku personálních změn došlo v roce 2015 k upravení rozdělení prací v Archivu 

KPR. Nahlédací a badatelskou agendu nadále vedl a vykonával PhDr. Jakub Doležal, Mgr. Petře 

Kantorové byl kromě zpracovávání archiválií přidělen také dozor v badatelně. Na zpracovávání 

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

Vaníčková. PaedDr. Vladimíra Vaníčková se kromě toho podílela spolu s pracovnicí Archivu 

Pražského hradu (Archiv PH) na správě příruční knihovny Archivu KPR, respektive příruční 

knihovny Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS KPR). Mgr. David Lorenc měl na 

starosti akviziční činnost na antikvárním trhu a provádění digitalizace archiválií. 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 

Podle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 1. 1. 2015 svěřeno do péče 

celkem 22 archivních souborů o rozsahu 1 431,78 běžných metrů (bm) – z toho 997,42 (69,66 %) 

nezpracovaných, 434,36 (30,34 %) zpracovaných a 99,25 (6,93 %) inventarizovaných –, 

2 057 300 MB (vše nezpracováno) a 21 402 evidenčních jednotek – z toho 10 305 (48,15 %) 

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

V průběhu roku 2015 bylo v souvislosti s výběrem a delimitací archiválií evidováno celkem 

7 vnějších změn (viz níže). Dle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 

2015 svěřeno do péče celkem 23 archivních souborů o rozsahu 1446,67 běžných metrů (bm) – 

z toho 1012,31 (69,98 %) nezpracovaných, 434,36 (30,02 %) zpracovaných a 99,25 (6,86 %) 

inventarizovaných –, 2 117 400 MB (vše nezpracováno) a 21 505 evidenčních jednotek – z toho 

10 408 (48,4 %) nezpracovaných, 11 097 (51,6 %) zpracovaných a 9 099 (42,31 %) 

inventarizovaných. 

V roce 2015 se podařilo realizovat delimitaci 15 filmových pásů z let [1937]–1992 o 

rozsahu 0,63 bm, které byly dne 21. 10. předány Národnímu filmovému archivu. 

Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2015 je přehledně 

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

 

Tabulka č. 1 – Celkové množství archiválií podle metráže 

Metráž 
celkem  N Z I 

bm bm % bm % bm % 

1. 1. 2015 1431,78 997,42 69,66 434,36 30,34 99,25 6,93 

31. 12. 2015 1446,67 1012,31 69,98 434,36 30,02 99,25 6,86 

 

 

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

Evidenční 

jednotky a 

archivní soubory 

archivních 

souborů 

evidenčních jednotek 

celkem N Z I 

ks ks % ks % ks % 

1. 1. 2015 22 21402 10305 48,15 11097 51,85 9099 42,51 

31. 12. 2015 23 21505 10408 48,4 11097 51,6 9099 42,31 
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Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2015 

druh 

počet 

(ks) 

nárůst (+)/ 

pokles (-) 

1. 1. 2015 31. 12. 2015 ks % 

listiny do roku 1850 1 1 0 0 

úřední knihy 516 516 0 0 

rukopisy 6 6 0 0 

podací protokoly 1202 1202 0 0 

indexy 363 363 0 0 

elenchy 14 14 0 0 

kartotéky 140 140 0 0 

pečetidla 8 8 0 0 

razítka 156 156 0 0 

samostatné pečetě 9 9 0 0 

kartony 6275 6352 + 77 + 1,23 

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 217 219 + 2 + 0,92 

filmové pásy 15 0 - 15 - 100 

jiné nosiče analogových (filmových) 

záznamů 
203 217 + 14 + 6,9 

nosiče digitálních (filmových) 

záznamů 
154 155 + 1 + 0,65 

kinematografické záznamy (díla) na 

nosičích 
5803 5803 0 0 

gramofonové desky 2 2 0 0 

audiokazety 1711 1711 0 0 

kompaktní disky 91 91 0 0 

tisky po roce 1800 76 76 0 0 

balíky 175 175 0 0 

pořadače 157 157 0 0 

digitální datasety 940 964 + 24 + 2,55 

předměty numizmatické povahy 328 328 0 0 

předměty faleristické povahy 2641 2641 0 0 

jiné 148 148 0 0 

Celkem 21402 21505 + 103
 

+ 0,48 
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III. SPISOVÁ SLUŽBA A PŘEDARCHIVNÍ PÉČE 

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

v souvislosti s prováděním výběru archiválií byl v prosinci 2015 na žádost ředitele OSAS KPR 

zpracován návrh změny čl. 13 Spisového (a skartačního) řádu KPR, který upravuje průběh 

skartačního řízení. Návrh byl použit pro následnou přípravu jednacího řádu skartační komise 

KPR, na níž se Archiv KPR podílel. Tímto drobným krokem se podařilo částečně navázat na 

dříve zahájenou přípravu návrhu nového Spisového řádu KPR a jejích příspěvkových organizací. 

V květnu 2015 byla zpracována informace pro ředitele Sekce administrativní KPR týkající 

se výběru archiválií, předarchivní péče a výkonu spisové služby v KPR. 

V listopadu 2015 proběhla v Archivu KPR plánovaná spisová prohlídka. 

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 2015 bylo 

v pracovišti PPS pokračováno v přípravě dokumentů KPR – protokolu „6“ z let 1992–1998. 

 

IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

V provádění výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje 

s pracovištěm PPS, které tento výběr pečlivě připravuje. V lednu 2015 provedl Archiv KPR výběr 

archiválií ve skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu „1“ z let 1992–1998, protokolu „2“ 

z let 1994–2002 a protokolu „3“ z let 1994–1998, během něhož bylo vybráno k trvalému uložení 

14,6 bm dokumentů. 

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

mimo skartační řízení. V květnu 2015 byly z Tiskového odboru KPR převzaty další nalezené 

části fotoarchivu a videoarchivu Václava Klause z let 2003–2012 v rozsahu 0,52 bm a 44 100 

MB. Díky zprostředkování ředitele Sekce administrativní KPR Jana Nováka byly v červenci 2015 

převzaty od Odboru analytického KPR dokumenty z roku 2014 o rozsahu 0,2 bm. Podobně byly 

v srpnu 2015 získány dokumenty nově vzniklého archivního souboru Kruliš Vladimír, Mgr. z let 

2011–2013 o rozsahu 16 000 MB a v listopadu 2015 dokumenty Odboru protokolu KPR z let 

2013–2015 v rozsahu 0,2 bm. Po domluvě s Oddělením personálním KPR byla zahájena příprava 

dalšího výběru archiválií z personálních spisů pracovníků KPR z let 1953–1970 (protokol „5“), 

který bude proveden v roce 2016. 

Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2015 118 

evidenčních jednotek o rozsahu 15,52 bm a 60 100 MB. Přehled vnějších změn Archivu KPR 

za rok 2015 je uveden v příloze č. 2. 



6 

 

V. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

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

Absence archivních pomůcek komplikuje výkon dlouhodobě narůstající nahlédací a badatelské 

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

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

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

Archiv KPR od roku 2014 zapojen do projektu Ministerstva vnitra a Technologické agentury ČR 

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

archiválií metodou PCP, v němž se stal jedním z testovacích pracovišť. V roce 2015 se 

uskutečnily celkem 3 schůzky s pracovníky firmy LightComp (řešitel PhDr. Jakub Doležal). 

Kvůli plnění mimořádných úkolů se v roce 2015 nepodařilo dokončit a předložit ke 

schválení žádné nové archivní pomůcky. V důsledku výše zmíněných přírůstků z výběru 

archiválií tak míra zpracování Archivu KPR poklesla o 0,32 % celkového rozsahu archiválií 

(z 30,34 % na 30,02 %), respektive o 0,25 % celkového množství evidenčních jednotek 

(z 51,85 % na 51,6 %). 

Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2015 je přehledně zhodnoceno v příloze 

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

zahájeným úkolům. Pokračovalo zpracovávání protokolu Os (osobní sekretariát prezidentů 

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

konce roku 2015 se podařilo dokončit pořádání a popis archiválií a zahájit tvorbu úvodu archivní 

pomůcky. 

Dále pokračovalo zpracovávání personálních spisů KPR a přidružených organizací 

(protokoly „O“, „2“ a „3“) z let 1919–1952 (řešitel Mgr. David Lorenc). K tomuto souboru budou 

po dokončení výběru archiválií připojeny také personální spisy protokolu „5“ z let 1953–1970. 

Po návratu Mgr. Petry Kantorové z rodičovské dovolené bylo v červnu 2015 zahájeno 

zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1948–1964, které bylo částečně zpracováno 
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v roce 1991 archivní pomůckou Kancelář prezidenta republiky II, (1919) 1948–1962. Během 

Generální inventury NAD 2012–2013 bylo vytříděno dalších 40,18 bm (27 %) nezpracovaných 

archiválií z tohoto registraturního období, včetně spisů uzavřených před rokem 1962. Ty budou 

zahrnuty do nové archivní pomůcky, která v plném rozsahu nahradí výše zmíněnou. 

V květnu 2015 bylo zahájeno zpracovávání fondu KPR – typářů a jejich samostatných 

otisků z let 1920–1994 (řešitelka PhDr. Eliška Charvátová). Další posun byl učiněn také ve 

zpracovávání fondu KPR – protokolu T (tajné) a PT (přísně tajné) z let 1945–1963 (řešitelka 

Mgr. Eva Javorská). Řešitelka PhDr. Jitka Lněničková pokračovala ve zpracovávání osobních 

fondů – fondu Havelka Jiří, doc. JUDr. 

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

1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2015 byl přepsán 4. svazek matriky nositelů vyznamenání 

Za vynikající práci (č. 8683–11146) a zahájena kontrola předchozích svazků. Kromě toho byla 

dokončena kontrola přepisu všech svazků matriky nositelů vyznamenání Za zásluhy o výstavbu 

(řešitelé PhDr. Eliška Charvátová, Mgr. Petra Kantorová, Mgr. David Lorenc). 

Závěrem této části je vhodné dodat, že na žádost Oddělení styku s veřejností KPR byla 

v listopadu 2015 zpracována informace o fotografiích ČTK svěřených do péče Archivu KPR, 

mající sloužit jako podklad pro jednání s ČTK o výhodnějších podmínkách užití fotografií ze 

strany KPR (řešitel PhDr. Jakub Doležal). 

 

VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V souladu s trendem posledních let byl Archiv KPR v roce 2015 opět výrazně zaměstnáván 

výkonem nahlédací a badatelské agendy. Navzdory dalšímu nárůstu jejího objemu se podařilo 

dodržet dosavadní standard v rychlosti vyřizování podání a na všechny dotazy a žádosti doručené 

obvykle prostřednictvím elektronické pošty bylo odpovídáno zpravidla do druhého pracovního 

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

přibližném datu jeho vyřízení. 

Archiv KPR v roce 2015 zodpověděl a vyřídil celkem 473 dotazů a žádostí o vyhledání 

archiválií a zpracování rešerší, 90 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 1 žádost o 

souhlas s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií, 5 žádostí o spolupráci v rámci řízení o 

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

komunismu, a 1 žádost o informaci v rámci soudního řízení. 

Kromě vyřizování vlastních podání Archiv KPR spolupracoval se Sekretariátem prezidenta 

republiky, Kabinetem vedoucího KPR, Zahraničním odborem, Odborem analytickým, Oddělením 

styku s veřejností, Tiskovým odborem, Odborem legislativy a práva a některými organizačními 
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součástmi Správy Pražského hradu, a mimo jiné se podílel na vyřízení 1 žádosti podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s domácími cestami 

prezidenta Miloše Zemana byly pro Odbor protokolu zpracovány rešerše archiválií k vybraným 

místům v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Odboru protokolu byly dále poskytnuty 

reprodukce vybraných fotografií pro výzdobu sekretariátu. Za zmínku stojí také poskytnutí 

fotografií pro publikaci fotografa Herberta Slavíka Pražský hrad – sídlo prezidenta České 

republiky. Za služby poskytnuté Archivem KPR bylo v roce 2015 v souladu s platným ceníkem 

služeb a reprodukčních poplatků vyúčtováno celkem 1 372 Kč. 

Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2015 celkem 174 badatelů (z toho 26 ze 

zahraničí – 13 ze Slovenské republiky, 4 ze Spolkové republiky Německo, 2 z Polské republiky, 

2 z Maďarské republiky, 1 z Ukrajiny, 1 z Běloruské republiky, 1 z Chorvatské republiky, 1 

z Nového Zélandu a 1 z Thajského království), kteří vykonali 318 studijních návštěv. 

V porovnání s minulým rokem se počet badatelů snížil o 9 % a počet badatelských návštěv také o 

9 %. Celkové množství podání nahlédací a badatelské agendy naopak vzrostlo o 8 %, a to 

především díky vyššímu počtu žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, který se zvýšil o 53 % 

(viz grafy níže). Právě nárůst tímto způsobem vyřízených žádostí částečně stojí za mírným 

poklesem počtu badatelů a studijních návštěv. Díky možnostem informačních a komunikačních 

technologií jsou potřeby mnohých tazatelů 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 tradičně využili pracovníci vědeckých, výzkumných a paměťových 

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

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

především pokračující grant T. G. Masaryk a Slované. 

Prokazovaná vstřícnost vůči veřejnosti se Archivu KPR vrací nejen získáváním potřebné 

zpětné vazby, ale i vzájemnou výměnou cenných informací, zkušeností a kontaktů. Celkem 7 

badatelů zaslalo v roce 2015 Archivu KPR své nově publikované práce, které vznikly na základě 

studia v Archivu KPR a obohatily jeho příruční knihovnu. 

 

Archiv KPR se v roce 2015 výrazným způsobem věnoval také výstavní činnosti. V březnu 

2015 byl Archiv KPR pověřen zpracováním koncepce a další přípravou výstavního projektu o 

příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, který bude pod názvem Koruna bez krále 

prezentován od května 2016 na Pražském hradě v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. Do 

konce roku 2015 byly autorským kolektivem PhDr. Jakub Doležal, Mgr. David Lorenc, PaedDr. 

Vladimíra Vaníčková a Mgr. Tomáš Zubec (Archiv PH) proveden základní výzkum 

v paměťových institucích a zpracovány texty pro výstavní katalog (editoři PhDr. Jakub Doležal, 

PaedDr. Vladimíra Vaníčková) a pro expozici v románském podlaží Starého královského paláce, 

včetně výběru exponátů. Dne 19. 11. byl připravovaný projekt prezentován na tiskové konferenci. 

Úspěšná putovní výstava Diktatura vs. naděje byla v roce 2015 představena v klášteře 

Zásmuky (21. 2. – 31. 3.), Hradci Králové (4. 5. – 30. 6.), v Památníku Vojna u Příbrami (1. 7. – 

22. 11.) a Technické Univerzitě v Liberci (30. 11. – 20. 12.). Pracovníci Archivu KPR PaedDr. 

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

totalitních režimů na organizaci výstavy účastnili také některých výše uvedených instalací a 

vernisáží. PaedDr. Vladimíra Vaníčková se dílčími konzultacemi podílela také na dalších 

výstavních projektech Velehrad Vás volá! a Život ve stínu šibenice. 

Archiválie Archivu KPR tradičně obohacují také výstavní projekty pořádané jinými 

institucemi. Celkem 14 reprodukcí archiválií bylo v březnu 2015 poskytnuto Středočeskému 

muzeu v Roztokách u Prahy na výstavu Pellé – Braunerová, zkřížené osudy mezi Čechami a 

Francií (23. 10. 2015 – 29. 3. 2016). V dubnu 2015 byly Odboru protokolu zapůjčeny vybrané 

archiválie týkající se Monackého knížectví, které byly prezentovány u příležitosti návštěvy 

monackého knížete Alberta II. Oblastnímu muzeu v Chomutově byly poskytnuty reprodukce 

archiválií pro výstavu Josef Seidl a Ivo Maria Baierle, (ne)známí jirkovští rodáci, Muzeu Policie 

ČR reprodukce archiválií pro výstavu Hvězda pod tíhou hvězdy o československo-izraelských 

vztazích. 
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Spolupráce Archivu KPR s médii v oblasti využívání archiválií opět překročila běžné 

zodpovídání jejich četných dotazů a vyřizování žádostí o vyhledání archiválií a poskytnutí 

reprodukcí. Dne 6. května 2015 proběhlo v Archivu KPR televizní natáčení pro pořad České 

televize Toulavá kamera. V jedné z reportáží o Pražském hradě byl krátce představen také Archiv 

KPR. Při přípravě hokejového programu z mistrovství světa v Praze na ČT Sport byly redakcí 

sportu ČT využity také poskytnuté reprodukce archiválií a další informace k hokejovým 

šampionátům pořádaným v Praze v letech 1933, 1938 a 1947. 

Archiv KPR v roce 2015 spolupracoval na představení svého informačního bohatství také 

v rozhlasovém éteru. PhDr. Jakub Doležal přijal dne 27. října pozvání do rozhlasového pořadu 

Jak to vidíte?, který byl vysílán živě na stanici ČRo 2 od 16.30 do 17.00. Tématem rozhovoru 

s moderátorkou Karolínou Koubovou byla státní vyznamenání a historie jejich propůjčování a 

udělování prezidenty republiky. Dne 22. dubna poskytl PhDr. Jakub Doležal rozhovor pro 

rozhlasovou reportáž ČRo 1 o soužití R. Heydricha a E. Háchy na Pražském hradě. 

Informace z archiválií Archivu KPR se v průběhu roku 2015 objevily také v tištěných 

médiích – v článku o dopisech dětí prezidentům republiky v Magazínu DNES + TV (12. 2.). 

 

Nezanedbatelné množství návštěvníků se během roku 2015 seznámilo s činností Archivu 

KPR a širokými možnostmi jeho využití také prostřednictvím tradičních exkurzí. Dne 26. března 

zavítali do Archivu KPR studenti oboru Orální historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních 

studií Univerzity Karlovy v Praze. U příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů (MDA) se 

konal v Archivu KPR dne 9. června tradiční den otevřených dveří pro pozvané zástupce odborné 

veřejnosti, pracovníky KPR a příznivce MDA (3 dvouhodinové exkurze). Pozvání přijali 

kolegové z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Sociologického ústavu AV ČR, Knihovny 

Václava Havla, Archivu Národní galerie, studentské sekce České archivní společnosti při Katedře 

PVH a archivního studia FFUK v Praze aj. 

V srpnu 2015 byl Archiv KPR požádán o spolupráci a odbornou podporu při přípravě 

exkurzí v KPR, které byly zahájeny Odborem styku s veřejností v prosinci 2015. Pracovníci 

Archivu KPR zpracovali metodické listy o Kanceláři prezidenta republiky a státních 

vyznamenáních (PhDr. Jakub Doležal), biografická hesla vedoucích úřadu (PaedDr. Vladimíra 

Vaníčková), a dále se podíleli na zpracování textů a výběru reprodukcí archiválií pro výstavní 

panely a připravovaný film. 
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VII. STAV, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

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

stálého klimatu v depozitářích byla v lednu a dubnu 2015 provedena krátkodobá a v červenci 

trvalá úprava oken v těch depozitářích, kde byly v zimním období problémy s nízkou relativní 

vlhkostí vzduchu. Ve všech depozitářích proběhla dne 9. listopadu pravidelná revize 

instalovaných zvlhčovačů. 

Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR. Za 

rok 2015 bylo pořízeno 13 027 originálních negativních snímků a stejné množství negativních 

kopií a pozitivních kopií určených pro badatelské využití. Kromě snímkování vybraných spisů 

protokolu T (tajné) z let 1921–1944 byly pořízeny bezpečnostní kopie knih audiencí z let 1919–

1936 (18 svazků) z protokolu A (audience). 

V roce 2015 bylo navázáno na odbornou fotodokumentaci Sbírky vyznamenání, 

zahájenou v roce 2013. Do konce roku byly fotografem Janem Glocem zhotoveny profesionální 

reprodukce dalších 58 dekorací. 

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

podobě, jejichž nosiče jsou nevhodné pro trvalé uchovávání. V roce 2015 pokračovala 

digitalizace videoarchivu Václava Havla, který je tvořen filmovými záznamy na VHS. Do 

konce roku bylo digitalizováno dalších cca 300 videokazet (řešitel Mgr. David Lorenc). 

Vazbu a převazbu registraturních pomůcek k fondu KPR v roce 2015 opět provádělo 

knihařství pana Milana Čápa. Novou vazbou bylo opatřeno 25 podacích deníků k protokolu M 

(milodary) z let 1933–1938, 15 podacích deníků k protokolu H (holdy) z let 1929–1941 a 9 

podacích deníků k protokolu B (Čs. řád Bílého lva) z let 1924–1947. 

 

 

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU 

V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2015 pokračoval v plnění 

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

prozatím ukládány repliky archiválií v digitální podobě a další digitální dokumenty podle 

vypracované struktury (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Originální data jsou uložena na externích 

harddiscích či optických discích (CD a DVD). Kromě uložení přírůstků z výběru archiválií byl 

v roce 2015 dokončen import fotoarchivu a videoarchivu Václava Klause (řešitel Mgr. David 

Lorenc). 

Dne 9. dubna proběhl ve všech depozitářích Archivu KPR celkový úklid a dne 18. března 

pravidelná revize posuvných regálů. 
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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 2015 byla doplněna o 169 knižních 

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

OSAS KPR za rok 2015 je uveden ve výroční zprávě Archivu PH. 

 

 

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY 

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

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

internetových stránkách Archivu KPR v roce 2015 upravena kapitola Státní vyznamenání, v níž 

jsou zpřístupňovány seznamy nositelů státních vyznamenání. Průměrná návštěvnost rubriky 

Archiválie měsíce činila v roce 2015 94 zobrazení stránek za měsíc. Využívání internetových 

stránek Archivu KPR (AKPR) i Archivu PH (APH) je znázorněno v tabulkách a grafech níže. 

 

Tabulka č. 4 – Využívání internetových stránek AKPR a APH v roce 2015 

Webové stránky Návštěvy Uživatelé 
Zobrazení 

stránek 

Počet 

stránek na 

1 návštěvu 

Průměrná 

doba trvání 

návštěvy 

(s) 

Míra 

okamžitého 

opuštění 

(%) 

AKPR 5534 5634 14557 2,63 133 51,81 

AKPR (CZ) 5176 5457 13551 2,62 132 54,02 

AKPR (ENG) 358 419 1006 2,81 146 19,83 

APH 3526 3605 12445 3,53 135 48,64 

APH (CZ) 2525 2739 10183 4,03 154 42,57 

APH (ENG) 1001 1059 2262 2,26 88 63,94 

AKPR + APH 10789 10760 29060 2,69 113 58,4 
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XI. VĚDECKÁ, EDIČNÍ, PUBLIKAČNÍ A JINÁ ODBORNÁ ČINNOST 

Přes velké pracovní vytížení a množství jiných povinností se pracovníci Archivu KPR v roce 

2015 věnovali i této oblasti své činnosti, která často souvisela s již výše zmíněnými úkoly. 

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

kromě textů pro katalog a výstavu zpracoval tabelární přehled držitelů klíčů od Korunní komory 

od roku 1918 do současnosti. Dále se zabýval dějinami Kanceláře prezidenta republiky a funkcí a 

významem úřadu na pozadí státoprávního a politického vývoje od roku 1918/1919 (příprava textu 

pro Encyklopedii českých právních dějin, Encyklopedii života a díla T. G. Masaryka a zpracování 

metodického listu pro exkurze v KPR). V souvislosti s rozhlasovým rozhovorem a dalšími úkoly 

se dále zabýval tématem státních vyznamenání a historií jejich propůjčování a udělování 

prezidenty republiky, a dále tématem kronik (článek o soupisu kronik Středočeského kraje). 

PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. David Lorenc se kromě tématu českých 

korunovačních klenotů po roce 1918 a zpracování textů pro katalog a výstavu nadále věnovali 

tématu perzekuce římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989. 

PhDr. Eliška Charvátová se v souvislosti se zpracováním Sbírky vyznamenání odborně 

zabývala tématem státních vyznamenání a pokračovala v navazování kontaktů a výměně 

informací s odbornou faleristickou veřejností. V roce 2015 vstoupila do hlavního pracovního 

poměru v Galerii Kodl a zahájila doktorské studium na Katedře PVH a archivního studia FFUK 

v Praze. 

 

 

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH AKCÍCH 

Jakub Doležal – odborný seminář „Mapy a plány v archivech ČR“ (5. 2. 2015, Státní okresní 

archiv Semily), 

Jakub Doležal – seminář „Autorské právo v archivní a muzejní praxi“, prof. JUDr. Ivo Telec 

(10. 2. 2015, Národní archiv, Archivní 4, Praha 4), 

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

ČR (23. 2. 2015, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 10, Praha 8), 

Jakub Doležal – 16. konference archivářů ČR „Archivy, člověk a krajina“ (7.–9. 4. 2015, 

Poděbrady), 

David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – vernisáž výstavy „Diktatura vs. naděje“ (4. 5. 2015, 

Hradec Králové), 

Jakub Doležal – vernisáž výstavy „Mistr Jan Hus a jeho svět“ (25. 6. 2015, Národní archiv, 

Archivní 4, Praha 4), 
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Jakub Doležal – vernisáž výstavy o Prozatímním Národním shromáždění (26. 10. 2015, 

Poslanecká sněmovna), 

David Lorenc – vernisáž výstavy „Hvězda pod tíhou hvězdy“ (2. 11. 2015, Muzeum Policie 

ČR), 

Jakub Doležal, Petra Kantorová, David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – exkurze v Archivu a 

programových fondech České televize (3. 11. 2015, Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4). 

 

 

XIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI 

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

archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP 

(testovací pracoviště), 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – uložení dokumentů nadace 

v depozitářích Archivu KPR, 

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

Diktatura vs. naděje, 

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

metodické komisi, 

Jakub Doležal – Česká televize – vystoupení v reportáži o Archivu KPR pro pořad Toulavá 

kamera (vysíláno 16. 8. 2015), 

Jakub Doležal – Český rozhlas – vystoupení v rozhlasovém pořadu Jak to vidíte? o státních 

vyznamenáních (živě, 27. 10. 2015), rozhovor pro reportáž o soužití R. Heydricha a E. Háchy na 

Pražském hradě (vysíláno 25. 4. 2015), 

Jakub Doležal – Magazín DNES + TV – poskytnutí informací a reprodukcí archiválií pro 

článek o dopisech dětí prezidentům republiky (12. 2. 2015), 

Eliška Charvátová – Klub faleristů Brno, Slovenská faleristická spoločnosť. 
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Zpracoval: 

V Praze dne 17. února 2016 

 

 PhDr. Jakub Doležal 

 vedoucí Archivu KPR 
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