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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 jubilejním roce 2018 byl Archiv KPR výrazně zaměstnán výstavní agendou a další 

pestrou škálou úkolů spojených s celostátními oslavami a připomínáním celé řady významných 

výročí. V prvé řadě je nutné zmínit spolupráci na realizaci rozsáhlého výstavního projektu 

Založeno 1918 na Pražském hradě, připomínajícího 100. výročí vzniku Československé 

republiky, a výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Velké nároky na činnost 

archivu kladlo také vyřizování rostoucího množství požadavků souvisejících s výstavami 

jiných institucí. Samotné výročí vzniku Československa přivítal Archiv KPR s novými 

internetovými stránkami, které byly spuštěny na začátku října 2018. O měsíc dříve byly 

založeny oficiální profily Kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu na sociálních 

sítích, které jsou spravovány Oddělením styku s veřejností KPR a podobně jako webový 

projekt Archiválie měsíce od té doby slouží mimo jiné k pravidelné prezentaci informačního 

bohatství Archivu KPR. 

Prostory Archivu KPR navštívili v uplynulém roce další návštěvníci v rámci tradičních 

exkurzí a pravidelných Dnů pootevřených dveří, které jsou připravovány ve spolupráci 

s Oddělením styku s veřejností KPR. Navzdory mírnému poklesu počtu badatelů a studijních 

návštěv Archiv KPR zaznamenal další nárůst celkového objemu badatelské agendy, jejíž 

struktura se dlouhodobě posouvá od návštěv studovny ve prospěch žádostí o poskytnutí 

reprodukcí archiválií a dálkových způsobů zpřístupnění informací. 

V oblasti zpracovávání archiválií Archiv KPR pokračoval v implementaci nových 

Základních pravidel pro zpracování archiválií a specializovaného softwaru ELZA vyvíjeného 

ve spolupráci Ministerstva vnitra a Technologické agentury ČR v rámci dotačního programu 

Beta2, který nabízí možnost zohlednit specifické potřeby jednotlivých archivů, včetně napojení 

na další informační systémy. V důsledku pracovního zaneprázdnění a jiných priorit a nároků 

kladených na archiv ze strany zřizovatele a veřejnosti se v uplynulém roce nepodařilo dokončit 

a připravit ke schválení žádnou novou archivní pomůcku. Přesto byl učiněn další významný 

pokrok v pořádání archivních souborů, který bude zhodnocen v následujících letech, zejména 

dokončením zpracování fondu KPR, registraturního období 1965–1969. 
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Kromě náročné a neustále přibývající administrativy spojené zejména s výpůjčkami 

archiválií na výstavy a poskytováním jejich reprodukcí byl Archiv KPR v průběhu roku 2018 

neplánovaně zaměstnán průběhem a důsledky reorganizace Odboru spisové a archivní služby 

KPR a sloučením Archivu KPR a Archivu Pražského hradu pod nově vzniklé společné 

oddělení s účinností od 1. června a souvisejícími personálními změnami. Navzdory těmto 

vnějším vlivům zasahujícím přímo do běžného chodu archivu se podařilo zachovat kontinuitu 

rozsáhlé, rozmanité, dlouhodobě rozvíjené a kladně hodnocené odborné činnosti pracoviště a 

jeho spolupráce s jinými institucemi. Rok 2018 lze ve více než šedesátileté historii Archivu 

KPR stručně zhodnotit jako mimořádně náročný. 

 

 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 

V Archivu KPR pracovali v roce 2018 PhDr. Jakub Doležal (vedoucí Archivu KPR, od 

1. 6. odborný archivář) a odborní archiváři 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. Bezpečnostnímu snímkování se 

věnoval externí fotograf Stanislav Loudát. 

V důsledku reorganizace Odboru spisové a archivní služby KPR (OSAS KPR) přišel 

Archiv KPR o postavení samostatného oddělení, včetně funkčního místa vedoucího archivu, a 

s účinností od 1. června byl začleněn do nově zřízeného Oddělení Archivy KPR a Pražského 

hradu. Vedoucím oddělení byl jmenován Ing. arch. Michal Šula z Archivu Pražského hradu 

(Archiv PH), kterého od 1. listopadu nahradil Mgr. Tomáš Zubec z Archivu PH (pověřený 

vedením Oddělení Archivy KPR a Pražského hradu). 

Rozdělení prací v Archivu KPR zůstalo stejné jako v minulých letech. Badatelskou 

agendu vedl a vykonával PhDr. Jakub Doležal, který nadále vedl evidenci NAD a plnil úlohu 

metodika pro jednotlivé oblasti archivní práce a administrátora 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 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. 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 

Podle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 1. 1. 2018 svěřeno do péče 

celkem 23 archivních souborů o rozsahu 1 464,24 běžných metrů (bm) – z toho 1 001,76 

(68,42 %) nezpracovaných, 462,48 (31,58 %) zpracovaných a 127,37 (8,7 %) 

inventarizovaných –, 2 117 400 MB (vše nezpracováno) a 21 688 evidenčních jednotek – 

z toho 10 452 (48,19 %) nezpracovaných, 11 236 (51,81 %) zpracovaných a 9 238 (42,59 %) 

inventarizovaných. 

V průběhu roku 2018 bylo v souvislosti s výběrem archiválií evidováno celkem 6 vnějších 

změn (viz kapitola IV). Dle údajů ze základní evidence NAD bylo Archivu KPR k 31. 12. 

2018 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. 

Kromě zápisu vnějších změn došlo v roce 2018 k mimořádné úpravě údajů geografických 

entit a záznamů původců v souladu s novou verzí metodického pokynu č. 3/2017 odboru 

archivní správy Ministerstva vnitra ČR k vedení evidence původců jako součásti evidence NAD 

(revize číselníků lokalit a původců, doplnění o identifikátory INTERPI aj.). 

Celkové množství archiválií svěřených do péče Archivu KPR k 31. 12. 2018 je 

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

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

Metráž 
celkem  N Z I 

bm bm % bm % bm % 

1. 1. 2018 1464,24 1001,76 68,42 462,48 31,58 127,37 8,7 

31. 12. 2018 1468,14 1005,66 68,5 462,48 31,5 127,37 8,68 

 

 

 

 

 

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. 2018 23 21688 10452 48,19 11236 51,81 9238 42,59 

31. 12. 2018 23 21737 10501 48,31 11236 51,69 9238 42,5 
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Tabulka č. 3 – Evidenční jednotky Archivu KPR v roce 2018 

druh 

počet 

(ks) 

nárůst (+)/ 

pokles (-) 

1. 1. 2018 31. 12. 2018 ks % 

listiny do roku 1850 1 1 0 0 

úřední knihy 516 516 0 0 

rukopisy 6 6 0 0 

podací protokoly 1211 1211 0 0 

indexy 363 363 0 0 

elenchy 14 14 0 0 

kartotéky 140 140 0 0 

pečetidla 8 8 0 0 

razítka 156 156 0 0 

samostatné pečetě 9 9 0 0 

kartony 6427 6444 + 17 + 0,26 

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 237 241 + 4 + 1,69 

jiné nosiče analogových (filmových) 

záznamů 
258 258 0 0 

nosiče digitálních (filmových) 

záznamů 
176 176 0 0 

kinematografické záznamy (díla) na 

nosičích 
5803 5803 0 0 

gramofonové desky 2 2 0 0 

audiokazety 1712 1712 0 0 

kompaktní disky 91 93 + 2 + 2,2 

tisky po roce 1800 76 76 0 0 

balíky 176 176 0 0 

pořadače 159 159 0 0 

digitální datasety 964 965 + 1 + 0,1 

předměty numizmatické povahy 343 343 0 0 

předměty faleristické povahy 2641 2641 0 0 

jiné 148 173 + 25 + 16,89 

Celkem 21688 21737 + 49 + 0,23 
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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 řešil Archiv KPR s pracovnicemi Oddělení 

spisových služeb KPR otázku priorování spisů a dokumentů vzniklých před rokem 2002, 

jejichž evidenční údaje byly zaznamenány v předchozím systému a následně převedeny do 

systému Ginis. V návaznosti na předchozí jednání s pracovnicemi Odboru legislativy a práva 

KPR (OLP KPR) vykonal Archiv KPR v lednu 2018 prohlídku spisů zakládaných ve spisovně 

a týkajících se výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky a konstatoval absenci 

stejnopisů rozhodnutí a jmenovacích aktů prezidenta republiky, které jsou pořizovány pouze 

v jednom (odeslaném) vyhotovení. V důsledku 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 souvislosti s řešením dopadů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do 

činnosti KPR a způsobu výkonu spisové služby zpracoval Archiv KPR stanovisko pro ředitele 

OSAS KPR a navrhl koncepční řešení celé problematiky – přípravu nového Spisového řádu 

KPR, který je základní normou pro nastavení správy dokumentů a vyžaduje předchozí širší 

analýzu a diskusi. Archiv KPR předložil návrh reálného harmonogramu přípravy a 

jednotlivých kroků a v květnu t. r. se zúčastnil prvního jednání pracovní skupiny a související 

pracovní schůzky a testování provedených změn v kartotéce ESU systému Ginis vyplývajících 

z GDPR. 

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 2018 bylo 

v pracovišti PPS pokračováno v přípravě dokumentů KPR – protokolu 600 000 z let 1996–

1998. 

 

 

IV. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

V provádění výběru archiválií ve skartačním řízení Archiv KPR úzce spolupracuje 

s pracovištěm PPS, které tento výběr pečlivě připravuje. V říjnu 2018 provedl Archiv KPR 

dodatečný výběr archiválií ve skartačním řízení z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z roku 

1985 nalezených v pracovišti PPS, během něhož bylo vybráno k trvalému uložení 0,2 bm 

dokumentů. V listopadu–prosinci 2018 byl proveden výběr archiválií ve skartačním řízení 

z dokumentů KPR – protokolu 600 000 z roku 1996, kdy bylo převzato k trvalému uložení 1,4 

bm dokumentů. 
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Další přírůstky Archivu KPR za uplynulý rok pocházely z výběru archiválií mimo 

skartační řízení. V listopadu 2018 byly převzaty od Odboru protokolu KPR dokumenty 

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

z fotoarchivu Miloše Zemana, pamětní kniha zámku Lány z let 2004–2013 a další dokumenty 

z let 2004–2018 o celkovém rozsahu 0,75 bm. V tomtéž měsíci byly převzaty od Oddělení 

spisových služeb KPR další nalezené dokumenty KPR – protokolu 200 000 (pověření a 

odvolání velvyslanců) z let 2000–2002 o rozsahu 0 bm (dodatek k výběru z roku 2015), a dále 

od Odboru tiskového KPR dokumenty z audio-, fotoarchivu a monitoringu Miloše Zemana 

z let 2013–2018 o rozsahu 1,55 bm a 8 000 MB. V témže měsíci byla Sbírka varií obohacena o 

schválený barevný nátisk poštovní známky Prezident České republiky Miloš Zeman 2018, 

podepsaný autorem, tiskařem, zástupci České pošty a KPR (2018, rozsah 0 bm). 

Celkový přírůstek Archivu KPR v důsledku výběru archiválií činil v roce 2018 49 

evidenčních jednotek o rozsahu 3,9 bm a 8 000 MB. Přehled vnějších změn Archivu KPR za 

rok 2018 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 2018 

číslo 
archivní 

soubor1 
typ změny2 předávající 

časový 

rozsah 

rozsah 

archiválií 

(bm / MB) 

1 KPR výběr mimo SŘ 
Oddělení spisových služeb 

KPR 
2000–2002 0 

2 KPR výběr mimo SŘ Odbor tiskový KPR 2013–2018 
+ 1,55 

+ 8 000 

3 KPR výběr mimo SŘ Odbor protokolu KPR 2004–2018 + 0,75 

4 SVA výběr mimo SŘ 
Oddělení styku s veřejností 

KPR 
2018 0 

5 KPR skartační řízení pracoviště PPS 1985 + 0,2 

6 KPR skartační řízení pracoviště PPS 1996 + 1,4 

Celkem 1985–2018 
+ 3,9 

+ 8 000 

 

                                                 
1 KPR – Kancelář prezidenta republiky (č. ev. listu NAD: 1); SVA – Sbírka varií (č. ev. listu NAD: 25). 
2 Skartační řízení – výběr archiválií ve skartačním řízení; výběr mimo SŘ – výběr archiválií mimo skartační 

řízení. 
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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 využívání registraturních pomůcek 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 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 spolu s Odborem informačních technologií SPH a 

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

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

systémy. V průběhu roku 2018 se Archiv KPR v součinnosti s koordinátorem projektu podílel 

na řešení 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 (řešitel PhDr. Jakub Doležal). Archiv KPR v roce 

2018 nadále využíval vlastní instanci software ELZA, která byla instalována v září 2017. 

Kvůli plnění mimořádných úkolů se v roce 2018 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 0,08 % celkového rozsahu archiválií 

(z 31,58 % na 31,5 %), respektive o 0,12 % celkového množství evidenčních jednotek 

(z 51,81 % na 51,69 %). 

Zpracovávání archiválií v Archivu KPR za rok 2018 je přehledně zhodnoceno 

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

zahájeným úkolům. Pokračovalo zpracovávání příloh ke spisům z fondu KPR (soubor „KP“ 

aj.), které se týká všech registraturních období do roku 1969 (viz níže). Období 1919–1947 a 

1965–1969 se podařilo dokončit. Kromě pořádání a popisu příloh byl příslušný inventární 

seznam pro registraturní období 1919–1947 prohlouben, respektive doplněn o dalších cca 250 

jednotek popisu a částečně chybějící prvek popisu signatura / čj. (řešitelka PaedDr. Vladimíra 

Vaníčková). 

V této souvislosti pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 

1965–1969 (řešitelka PaedDr. Vladimíra Vaníčková), kde chybí již jen dokončit úvod a 

zkompletovat text archivní pomůcky. 

Podobně pokračovalo zpracovávání fondu KPR – registraturního období 1948–1964, 

včetně příloh (řešitelka Mgr. Petra Kantorová). Během roku 2018 byl opravován a prohlubován 

popis protokolů 100 000, 200 000 a 300 000 a zahájeno pořádání a popis protokolu 400 000. 

V roce 2018 dále pokračovalo zpracovávání a digitalizace fondu KPR – audioarchivu 

Václava Havla z let 1990–2003, které probíhalo na rozdíl od ostatních projektů v produkčním 

prostředí aplikace ELZA (řešitel Mgr. David Lorenc). Za rok 2018 se podařilo digitalizovat, 

respektive převést a popsat dalších cca 1 373 zvukových záznamů uložených na cca 347 

audiokazetách. 

V rámci přípravy budoucího importu současných archivních pomůcek do aplikace 

ELZA byly opraveny a doplněny archivní pomůcky k fondu KPR – protokolu A (audience) 

[8 kartonů, 933 inventárních jednotek] a protokolu L (legislativa) [168 kartonů, 2 688 

inventárních jednotek] a zahájena oprava pomůcky k fondu KPR – protokolu M (milodary) [za 

rok 2018 opraven popis cca 15 kartonů, 838 inventárních jednotek] (řešitelka PaedDr. 

Vladimíra Vaníčková). 

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

1992 (řešitelka Alena Fialová). V roce 2018 byl přepsán 9. svazek matriky nositelů 

vyznamenání Za vynikající práci (č. 27156–30219) a pokračovala kontrola předchozích svazků 

(řešitelka Mgr. Petra Kantorová). 
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VI. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

V roce 2018 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 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 2018 zodpověděl a vyřídil celkem 553 dotazů a žádostí o nahlížení 

do archiválií a zpracování rešerší, 139 žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií, 9 

žádostí o udělení souhlasu s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií a 1 žádost o 

spolupráci v rámci řízení o vydání osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících 

odboje a odporu proti komunismu. 

Kromě vyřizování vlastních podání a běžné kooperace s ostatními odděleními a vedením 

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

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

sekretariátu manželky prezidenta, Odborem zahraničním, Odborem legislativy a práva, 

Odborem památkové péče a Odborem ekonomickým a personálním KPR, a dále s Odborem 

turistického ruchu, Odborem kultury, Odborem marketingu a útvarem ředitele SPH a 

s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. Oddělení styku s veřejností KPR byly poskytnuty 

další reprodukce vybraných fotografií a jiných dokumentů pro přípravu exkurzí a dalších akcí 

na Pražském hradě. 

Za služby poskytnuté Archivem KPR nebyla v roce 2018 v souladu s platným ceníkem 

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

 

Studovnu Archivu KPR navštívilo v roce 2018 celkem 154 badatelů (z toho 19 ze 

zahraničí – 5 ze Slovenské republiky, 3 ze Spolkové republiky Německo, 3 z Polské republiky, 

2 ze Spojených států amerických, 2 z Ukrajiny, 1 ze Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska, 1 z Francouzské republiky, 1 z Finské republiky a 1 z Ruské federace), kteří 

vykonali 227 studijních návštěv. V porovnání s minulým rokem klesl počet badatelů o 9 % a 

počet badatelských návštěv o 13 %. Celkové množství podání badatelské agendy naopak 

vzrostlo o 4 % a množství žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií o 16 % [!]. Výše uvedené 

údaje, porovnané s předchozím obdobím v následujících grafech, 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 potřeby mnohých tazatelů stále častěji 
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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 4 badatelé zaslali v roce 2018 Archivu KPR své nově publikované práce, které vznikly 

na základě studia v Archivu KPR a obohatily jeho příruční knihovnu. Ostatní četné knižní 

dary, obdržené od badatelské veřejnosti, nejsou v tomto množství zahrnuty (viz kapitola IX). 
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Archiv KPR se v roce 2018 výrazným způsobem věnoval také výstavní činnosti. V rámci 

přípravy oslav 100. výročí vzniku Československé republiky se zapojil do realizace výstavního 

projektu Založeno 1918 – výstavy Doteky státnosti, která byla od 10. května do 31. října 2018 

prezentována v Jízdárně Pražského hradu. Kromě účasti na jednáních s hlavním autorem plk. 

PhDr. Michalem Burianem, Ph.D., předchozího zpracování textů pro katalog a expozici (2017), 

zpracování konečného seznamu exponátů z Archivu KPR a jejich podrobného popisu, pořízení 

dalších reprodukcí archiválií a zpracování souvisejících rešerší se Archiv KPR podílel na 

přípravě zápisu o výpůjčce, pořízení faksimilií a kompletní realizaci zápůjček, včetně 

pravidelné obměny exponátů v části expozice Klenotnice (řešitel PhDr. Jakub Doležal). 

Z předchozího roku 2017 pokračovala také příprava výstavy českých korunovačních 

klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu s názvem Symbolická moc českých 

korunovačních klenotů, na níž byl ve dnech 16. – 23. ledna 2018 představen také příběh 

klenotů po zániku monarchie. PhDr. Jakub Doležal se kromě předchozího zpracování příslušné 

části scénáře výstavy a poskytnutí informace k otázce termínu výstavy i k dřívějším případům 

vystavení klenotů (2017) podílel na instalaci výstavy. 

V září 2018 byl Archiv KPR požádán o spolupráci na přípravě výstavy Veritas Vincit: 

100 let Kanceláře prezidenta republiky, která by měla v roce 2019 na nádvořích Pražského 

hradu představit dějiny KPR. PhDr. Jakub Doležal zpracoval připomínky k zadání výstavy, 

stanovené struktuře a obsahu, zúčastnil se prvního jednání autorského kolektivu a zpracoval 

požadované texty pro výstavu a doprovodnou publikaci týkající se vzniku a historie KPR, 

ústavních aktů a návštěv na Pražském hradě a dopisů adresovaných prezidentu republiky od 

významných osobností i běžných občanů, dochovaných v Archivu KPR, včetně vyhledání 

archiválií, výběru exponátů a pořízení jejich reprodukcí. 

Na žádost svého zřizovatele se Archiv KPR v roce 2018 zapojil také do menších 

příležitostných výstavních projektů souvisejících s akcemi pořádanými na Pražském hradě 

(řešitel PhDr. Jakub Doležal). Ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností KPR (OSV KPR) 

se Archiv KPR podílel na výstavce k 25. výročí obnovení samostatné české státnosti (ČR) 

1993 v přijímacích místnostech Nového paláce, na které byla dne 1. ledna 2018 vystavena 

některá blahopřání ke zvolení Václava Havla prezidentem republiky v roce 1993 a další 

archiválie týkající se inaugurace a cesty na Slovensko, texty projevů aj. (pokračování z roku 

2017). Na základě požadavku Sekce administrativní KPR Archiv KPR krátkodobě zapůjčil na 

výstavku příborníku a porcelánu KPR v Janákově hale Nového paláce Pražského hradu 

jídelníčky z diner soudců dne 26. března 1925 a státní večeře pořádané u příležitosti návštěvy 
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Michaila Gorbačova v ČSSR v dubnu 1987 za účelem jejich fotografování ze strany médií. Ve 

spolupráci s OSV KPR byla u příležitosti dne otevřených dveří na Pražském hradě dne 6. října 

2018 připravena výstavka o státních vyznamenáních a řádových dnech po roce 1990, která byla 

prezentována návštěvníkům v reprezentačních prostorách Pražského hradu. 

Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tradičně obohacují výstavní projekty pořádané 

jinými institucemi. Za uplynulý rok je třeba v této souvislosti zmínit zejména výstavu Tož to 

kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, pořádanou Správou Pražského hradu v Císařské 

konírně Pražského hradu od 12. září do 9. prosince 2018, kterou obohatily archiválie a 

faksimile z Archivu KPR, z nichž jedna z nich – záznam stanoviska T. G. Masaryka ke 

konkrétnímu nákupu obrazů – dala výstavě i samotný název. 

Další reprodukce archiválií Archivu KPR byly poskytnuty následujícím pořadatelům na 

níže uvedené výstavní projekty: 

 Akademie múzických umění v Praze, Studenti za svobodu (putovní výstava) 

 Ars Metropolis z.s., Pražský hrad od Masaryka k Václavu Havlovi (putovní 

výstava 2018–2019) 

 Historický ústav AV ČR, v. v. i., Československo v proměnách Evropy 20. století 

(Senát Parlamentu ČR, 2. 7. – 31. 10. 2018) 

 Historický ústav AV ČR, v. v. i., Mnichovská dohoda v kontextu evropských 

dějin 20. století (Senát Parlamentu ČR, 13. 9. 2018 – 13. 1. 2019) 

 Libri prohibiti, z. s., „Vlastní cestou.“ Výstava k nedožitým 95. narozeninám Jana 

Vladislava (Knihovna Libri prohibiti, Senovážné náměstí, Praha, 24. 1. – 25. 3. 

2018) 

 Masarykova demokratická akademie, z.s. / Občanský a odborný výbor Brno, 

spolek, Druhý život TGM (putovní výstava 2018–2019) 

 Moser, a.s., Umění Stolování (The Art of Table Setting), (Prodejní galerie Moser, 

Na Příkopech, Praha, 18. 10. – 31. 10. 2018) 

 Národní archiv, Pravda vítězí (Československo 1918–1992), (Národní archiv, 16. 

10. – 14. 12. 2018) 

 Národní hřebčín Kladruby nad Labem, „Tož budeme sedlat.“ Kůň ve službách 

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

24. 5. – 31. 10. 2018) 

 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Výstava 100 let (Česká Lípa, 11. 5. – 

17. 11. 2018) 
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 Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s. / Muzeum čs. opevnění z let 1935–

38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky, Východočeský památník celnictví 

(Králíky, stálá expozice) 

 Židovské muzeum v Praze, Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.–20. století 

(Španělská synagoga, Praha, stálá expozice) 

 

Archiválie svěřené do péče Archivu KPR tak byly během roku 2018 prezentovány na 

celkem 18 výstavních projektech [!]. Účast Archivu KPR na výstavách (autorský nebo 

organizační podíl, zapůjčení archiválií nebo poskytnutí reprodukcí archiválií) je porovnána 

s předchozím obdobím v grafu níže. 

 

 

 

 

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

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

rešerší a poskytnutí reprodukcí. Dne 11. května 2018 proběhlo v Archivu KPR filmové 

natáčení pro dokumentární sérii České televize „Beneš 1918 1938 1948“ o prezidentu Edvardu 

Benešovi, zaměřené na vládní krizi v únoru 1948 (10. závěrečný díl Na konci; rešerše a 

odborný komentář PhDr. Jakub Doležal). Dne 17. září se konalo natáčení pro dokumentární 

film České televize „Kardinál Josef Beran – proti proudu“ o Josefu kardinálu Beranovi (rešerše 

PhDr. Jakub Doležal a PaedDr. Vladimíra Vaníčková). 
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Archivu KPR se v roce 2018 opět naskytla příležitost představit své informační bohatství 

a odbornou práci také v rozhlasovém éteru. PhDr. Jakub Doležal přijal pozvání do pořadu 

Českého rozhlasu 3 Vltava „Reflexe – historie“ na téma prezidentství po česku (Prezidentování 

po česku. Tož to ne! aneb český prezident mezi ústavou a královským Hradem) a zúčastnil se 

diskuze s moderátorem Martinem Gromanem a historikem doc. PhDr. Jaroslavem Šebkem, 

Ph.D., o tradici úřadu prezidenta, jeho vnímání ze strany společnosti aj. Pořad byl premiérově 

vysílán dne 10. března 2018. PhDr. Jakub Doležal dále zpracoval rešerši a vystoupil v reportáži 

Českého rozhlasu 1 Radiožurnál na téma inaugurace prezidentů republiky a historického 

vývoje textu slibu prezidenta republiky předepsaného ústavou (vysíláno 8. března 2018). 

Informace z archiválií Archivu KPR a další vyjádření se v průběhu roku 2018 objevily 

také v internetových médiích – v článku o hotelu Velká Fatra v Rajeckých Teplicích a 

transportu českých korunovačních klenotů na Slovensko v září 1938 (řešitel PhDr. Jakub 

Doležal, publikováno 14. 3. na Novinky.cz). 

 

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. Během roku 2018 zavítalo do Archivu KPR opět velké 

množství návštěvníků, především z řad studentů. Ve spolupráci s Oddělením styku s veřejností 

KPR bylo pokračováno v pořádání pravidelných exkurzí, zahájených v roce 2016 a nabízených 

na webových stránkách jako „Dny pootevřených dveří v hradních archivech“. Archiv KPR je 

během nich prezentován nejen jako instituce trvale uchovávající a zpřístupňující dokumenty 

československých a českých prezidentů republiky, ale také jako „malý národní archiv“ 

s různorodým informačním bohatstvím. Část programu exkurzí je přizpůsobována dle povahy a 

přání konkrétních návštěvníků (prezentace archiválií s regionální tématikou apod.), popřípadě 

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

navštívily Archiv KPR ve dnech 30. května a 11. června celkem 3 skupiny studentů středních 

škol. O další exkurze nebyl ze strany veřejnosti zájem a z důvodu jiné dostatečné nabídky a 

celoroční možnosti seznámit se s činností pracoviště v rámci Dnů pootevřených dveří nebyly 

organizovány zvláštní prohlídky u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů (MDA) dne 9. 

června. Podobně jako v minulém roce se tedy v Archivu KPR nekonal den otevřených dveří 

pro příznivce MDA ani jiný program. 

V rámci dílčích exkurzí zavítali do Archivu KPR dne 19. dubna studenti Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dne 11. června studenti Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem a dne 22. října členové studentské sekce České archivní společnosti 
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při Univerzitě Hradec Králové a pracovníci Národní technické knihovny. Po mnoho let tradiční 

exkurze studentů oboru Orální historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze se nekonala. Pořádání exkurzí a přijímání návštěv v Archivu KPR 

je porovnáno s předchozím obdobím v grafu níže. 

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

exkurzí v KPR, které zajišťuje Oddělení styku s veřejností KPR. V průběhu roku 2018 bylo 

v této souvislosti vyřízeno několik dílčích dotazů a žádostí o poskytnutí reprodukcí archiválií. 

 

 

 

 

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 2018 pravidelné revize 

instalovaných zvlhčovačů a odvlhčovačů (3. 7., 29. 11.) a požární vzduchotechniky (29. 11.). 

Ve dnech 26. září – 15. října 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. Další závada tohoto zvlhčovače byla opravena 15. listopadu. 

Archiv KPR nadále pokračoval ve výběrovém bezpečnostním snímkování fondu KPR. 

V roce 2018 byly fotografem Stanislavem Loudátem snímkovány vybrané spisy fondu KPR – 

typové inventární jednotky Podkarpatská Rus aj. Celkem bylo pořízeno 4 012 originálních 

negativních snímků a stejné množství negativních kopií a pozitivních kopií určených pro 

badatelské využití. 
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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 2018 pokračovala digitalizace audioarchivu 

Václava Havla (viz kapitola V). Za uplynulý rok se podařilo převést do digitální podoby 

dalších cca 1 373 zvukových záznamů uložených na cca 347 audiokazetách (řešitel Mgr. David 

Lorenc). 

Vazba a převazba registraturních pomůcek k fondu KPR v roce 2018 nepokračovala. 

V souvislosti s přípravou výstav Doteky státnosti a Tož to kupte! a zapůjčením exponátů (viz 

kapitola VI) bylo pořízeno 45 ks faksimilií archiválií Archivu KPR (digitální tisk). 

 

 

VIII. PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU 

V oblasti ukládání archiválií a dokumentů Archiv KPR v roce 2018 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 2018 

byly uloženy na datovém úložišti přírůstky (kopie) z výběru archiválií u Odboru tiskového 

KPR, a to dataset z monitoringu Miloše Zemana (1 ks) a kompaktní disky z audioarchivu 

Miloše Zemana (2 ks), a další digitální kopie archiválií v analogové podobě vzniklé při výše 

zmíněné digitalizaci a zpracovávání archiválií (audioarchiv Václava Havla). 

Dne 23. ledna a 25. července proběhly ve všech depozitářích Archivu KPR pravidelné 

revize posuvných regálů a dne 12. dubna revize štaflí a schůdků. Dne 25. července byla 

opravena zablokovaná zásuvka v Červeném depozitáři. 

 

 

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 2018 byla doplněna o 156 

knižních novinek, knih získaných darem, koupí v antikvariátu nebo knih převedených z tzv. 

knižních příloh fondu KPR nebo deponovaných z příruční knihovny Archivu PH. Celkový 

počet přírůstků knihovny OSAS KPR za rok 2018 je uveden ve výroční zprávě Archivu PH. 
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V gesci Archivu PH probíhala v roce 2018 také příprava nového knihovního řádu, při níž 

Archiv KPR uplatnil své připomínky. Knihovní řád Specializované knihovny Archivu PH a 

Archivu KPR č. 1/2018 byl schválen 14. listopadu 2018 a nabyl účinnosti 1. prosince t. r. 

 

 

X. INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Internetové stránky Archivu KPR doznaly v roce 2018 zásadní změny, po níž bylo voláno 

již během posledních rozsáhlejších úprav v roce 2014. Původní web v podobě z roku 2007 

přirozeně mnoho let nevyhovoval standardním potřebám a tento nedostatek byl napraven 

kompletním přepracováním vzhledu stránek (redesignem) a celkovým upgradem, který se 

týkal také webu Archivu Pražského hradu. 

Veškeré požadavky Archivu KPR na modernizaci stránek formulované na přelomu března 

a dubna byly úspěšně realizovány ve spolupráci s dodavatelem a Odborem informačních 

technologií SPH, včetně souvisejících úprav obsahu, celkové revize a vytvoření nové struktury 

(mapy stránek), jejíž přehlednost byla zvýšena doplněním nového navigačního panelu 

(záhlaví). Z iniciativy Archivu KPR byl na společné doméně www.prazskyhradarchiv.cz zřízen 

přehledný rozcestník, jehož předchozí neexistence způsobovala zbytečná nedorozumění a 

záměny obou archivů ze strany (badatelské) veřejnosti. Samozřejmostí se stala optimalizace 

zobrazení stránek na jiných zařízeních (mobilní telefon, tablet), která se bezpochyby odrazila i 

v návštěvnosti webu a jeho efektivnějším využívání (viz níže). Nové stránky Archivu KPR 

byly po předchozím testování a kontrole úspěšně spuštěny dne 2. října 2018. 

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 a organizačních změn v roce 

2018 několikrát upravena kapitola Kontakty a Historie archivu. V rubrikách Archivní fondy a 

sbírky a Státní vyznamenání byly zveřejněny nové výstupy zpracování archiválií. 

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 2018 rekordních 127 zobrazení stránek za 

měsíc, k čemuž jistě přispěla kromě spuštění nového a vizuálně atraktivnějšího webu také řada 

významných výročí a jejich celospolečenské připomínání. 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. 

http://www.prazskyhradarchiv.cz/
http://www.hrad.cz/
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Další novinkou roku 2018 se stalo zářijové spuštění oficiálních profilů Pražského 

hradu a Kanceláře prezidenta republiky na sociálních sítích Twitter, Facebook a 

Youtube. Na základě požadavku svého zřizovatele ze srpna 2018 Archiv KPR jako jedno 

z dalších oslovených pracovišť pravidelně zpracovává a 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 a prezentují reprodukce 

dalších zajímavých archiválií s aktuálním obsahem a jiné související informace. Kromě 

pravidelných příspěvků s týdenní frekvencí jsou ze strany OSV KPR někdy požadovány také 

další mimořádné podklady (reprodukce, rešerše), jejichž vyřizování je v některých případech 

velmi náročné i z toho důvodu, že Archiv KPR přirozeně musí při zpřístupňování svých 

archiválií dodržovat platnou archivní a související legislativu. Konečné znění publikovaných 

příspěvků je v kompetenci OSV KPR. Od září do konce roku 2018 Archiv KPR tímto 

způsobem poskytl ke zveřejnění celkem 20 příspěvků a 83 reprodukcí archiválií. 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Využívání internetových stránek AKPR a APH v roce 2018 

Webové 

stránky 
Návštěvy Uživatelé 

Zobrazení 

stránek 

Počet 

stránek na 

1 návštěvu3 

Průměrná 

doba trvání 

návštěvy 

(s) 

Míra 

okamžitého 

opuštění 

(%) 

AKPR 7208 7555 20594 3,15 / 2,63 174 / 135 44,28 / 37,3 

AKPR (CZ) 5219 5859 17086 3,07 / 3,54 176 / 186 45,42 / 20,2 

AKPR (ENG) 201 342 1018 4,56 / 7,15 146 / 37 23,46 / 87,18 

APH 3664 4011 14726 3,69 / 5,06 162 / 217 42,82 / 30,17 

APH (CZ) 2895 3304 12447 3,86 / 5,73 184 / 256 37,56 / 22,75 

APH (ENG) 633 842 2080 2,99 / 5,51 76 / 121 63,86 / 56,76 

AKPR + APH 11690 11686 38145 3,21 / 3,32 157 / 156 47,43 / 35,66 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Údaje pro „staré“ (do 2. 10. 2018) / „nové“ (od 2. 10. 2018) webové stránky. Podobně též průměrná doba trvání 

návštěvy a míra okamžitého opuštění. 
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Úvodní stránka; 2300; 23%

Státní vyznamenání; 1911; 
19%

Archivní fondy a sbírky; 
1151; 12%

Archiválie měsíce + archiv 
(CZ + ENG); 1007; 10%

Kontakt; 559; 6%

Využívání archivu; 358; 4%

Homepage; 327; 3%

Kde nás najdete; 283; 3%

Archivní pomůcky; 226; 2%

Galerie; 159; 2%

Badatelský řád Archivu KPR; 
158; 2%

Historie archivu; 146; 1%

Fond Kancelář prezidenta 
republiky; 143; 1%

Funkce a právní postavení 
archivu; 130; 1%

Výroční zprávy; 114; 1%
Výstavy; 102; 1%

Ostatní (méně než 100 
zobrazení); 746; 8%

Zobrazení stránek webu Archivu KPR podle obsahu
2018

1. 1. – 2. 10.
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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 2018 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 Doteky státnosti, 

Symbolická moc českých korunovačních klenotů, Veritas Vincit: 100 let Kanceláře prezidenta 

republiky aj. věnoval především příběhu českých korunovačních klenotů po roce 1918, tématu 

vzniku a historie KPR a tradici propůjčování a udělování státních vyznamenání. Dne 1. března 

se zúčastnil diskuse o tradici úřadu prezidenta republiky (Prezidentování po česku. Tož to ne! 

aneb český prezident mezi ústavou a královským Hradem), respektive natáčení pořadu Českého 

rozhlasu 3 Vltava Reflexe – historie. Pro Český rozhlas 1 Radiožurnál zpracoval rešerši na 

téma inaugurace prezidentů republiky a historického vývoje textu slibu prezidenta republiky 

předepsaného ústavou, a dále zpracoval recenzní posudek na edici HÁLEK, Jan: „Přispět může 

každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. 

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, prvků popisu a rolí entit při 

zpracovávání archiválií Archivu KPR, řešení přístupových práv v aplikaci ELZA aj. 

Pro vnitřní potřebu KPR poskytl odbornou podporu při přípravě inaugurace prezidenta 

republiky dne 8. března 2018 (zpracování rešerší pro ředitele Odboru protokolu KPR Mgr. 

Vladimíra Kruliše, Ph.D., a vedoucího OSV KPR Mgr. Martina Hakaufa týkajících se historie 

voleb a inaugurací prezidentů republiky, poskytnutí reprodukcí archiválií, poskytnutí informací 

k dalším konkrétním dotazům pro vystoupení v médiích aj.), dále zpracoval korekturu textu 

Mgr. Martina Hakaufa o státních symbolech ČR pro edici poštovních známek k výročí vzniku 

ČSR 2018, rešerši na téma řádových dnů a udělování a propůjčování státních vyznamenání 

prezidentem republiky a rešerši týkající se Řádu socialismu a případů jeho propůjčení. Na 

základě požadavku vedení KPR poskytl přehled zdrojů pro ověření nositelů státních 

vyznamenání po roce 1990, včetně odkazů na veřejně přístupné zdroje Archivu KPR, ověřil 

několik konkrétních osob navržených na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání v roce 

2018 v příslušných archiváliích (kartotéky nositelů státních vyznamenání po roce 1945 aj.), a 

dále poskytl odbornou podporu při přípravě publikace o historii a současnosti stolování na 

Pražském hradě (zpracování přehledu souvisejících archiválií Archivu KPR k tématu a návrhu 

možné struktury publikace). 
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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. David Lorenc se dále podílel na zpracování 

konkrétních praktických připomínek k fungování aplikace ELZA, které byly následně 

uplatněny Archivem KPR při jednání pracovní skupiny (viz výše). 

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

přípravy Slovníku pražských radních do roku 1784. 

 

 

 

XII. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A JINÝCH 

AKCÍCH 

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

(21. 2. 2018, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 10, Praha 8) 

Jakub Doležal – vernisáž výstavy Doteky státnosti (9. 5. 2018, Jízdárna Pražského hradu, U 

Prašného mostu 7, Praha 1) 

Jakub Doležal – odborná diskuse a vernisáž výstavy Mnichovská dohoda v kontextu 

evropských dějin 20. století (21. 9. 2018, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 4, 

Praha 1) 

Jakub Doležal – křest audioknihy Michala Macháčka Gustáv Husák (25. 9. 2018, Palác knih 

Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1) 

David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – konference Od mániček k undergroundu (16. 10. 2018, 

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1) 

Jakub Doležal, Petra Kantorová, David Lorenc – exkurze České archivní společnosti 

v Archivu Ministerstva zahraničních věcí (30. 10. 2018, Loretánské náměstí 5, Praha 1) 

Jakub Doležal, David Lorenc – seminář o digitalizaci v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví (workshop Od pramene k edici), (21. 11. 2018, Strahovské 

nádvoří 1, Praha 1) 
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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 – 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 dokumentární sérii Beneš 1918 1938 1948 o prezidentu Edvardu Benešovi, 10. 

závěrečný díl Na konci, téma vládní krize v únoru 1948 (vysíláno 1. 12. 2018) 

Jakub Doležal, Vladimíra Vaníčková – Česká televize – zpracování rešerše, natáčení archiválií 

pro dokumentární film Kardinál Josef Beran – proti proudu o Josefu kardinálu 

Beranovi 

Jakub Doležal – Český rozhlas – vystoupení v rozhlasovém pořadu Reflexe – historie na téma: 

Prezidentování po česku. Tož to ne! aneb český prezident mezi ústavou a královským 

Hradem (ČRo 3 Vltava, vysíláno 10. 3. 2018); zpracování rešerše a vystoupení 

v reportáži na téma inaugurace prezidentů republiky a historického vývoje textu slibu 

prezidenta republiky předepsaného ústavou (ČRo 1 Radiožurnál, vysíláno 8. 3. 2018) 

Jakub Doležal – NOVINKY.CZ – poskytnutí informací pro článek o hotelu Velká Fatra 

v Rajeckých Teplicích a transportu českých korunovačních klenotů na Slovensko v září 

1938 (publikováno 14. 3.) 

David Lorenc, Vladimíra Vaníčková – Ústav pro studium totalitních režimů a Arcibiskupství 

pražské – příprava publikace o pražském arcibiskupovi Miloslavovi kardinálu Vlkovi 

 

 

 

XIV. BIBLIOGRAFIE PRACOVNÍKŮ 

 DOLEŽAL, Jakub – CHOTĚBOR, Petr – KROUPA, Petr – PLISKA, Marian, Symbolická 

moc českých korunovačních klenotů. [Doprovodná publikace k výstavě českých 

korunovačních klenotů, 16. ledna – 23. ledna 2018, Vladislavský sál]. Praha: Správa 

Pražského hradu, 2018. 

 Doteky státnosti: založeno 1918 = Touches of statehood: founded 1918 / texty: Jan 

Biederman, Petr Bjaček, Michal Burian, Jakub Doležal, Petr Dvořáček, Jan Fedosejev, 
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Ivan Fuksa, Martin Hakauf, Martin Halata, Milan Hrubý, Martin Jahoda, Jan Kramář, 

Ilona Krbcová, Zdeněk Polčák, Jan Skramoušský, Pavel Stehlík, Jan Šach, Olga 

Šmejkalová, Zdeněk Špitálník, Ondřej Švehelka, Jitka Zamrzlová; překlady Moudrý 

překlad, Jaroslav Furmánek. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 

2018. 
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Zpracoval: 

V Praze dne 13. února 2019 

 

 

 PhDr. Jakub Doležal 

 Archiv KPR 

 



Příloha č. 1 – Celkové množství archiválií Archivu KPR (stav k 31. 12. 2018) 

 

 

 

 



 

 

 

 



Příloha č. 2 – Přehled vnějších změn Archivu KPR za rok 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Přehled zpracování archiválií a celkových vnějších a vnitřních změn v Archivu KPR v roce 2018 

 

 

 

 



 

 

 


