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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Florencie (Itálie)
ÚČEL CESTY: Pokračování výzkumu souvislostí mezi Rodinným archivem
toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Státní archiv ve Florencii (Archivio di Stato di Firenze),
Národní ústřední knihovna ve Florencii (Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze), Archiv rodu Antinori, vévodů z Brindisi (Archivio Familiare Antinori, in
ramo dei duchi di Brindisi)
TRVÁNÍ CESTY: 1.– 8. 10. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 14. 10. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cesta byla uskutečněna jako reciproční v rámci kulturní dohody mezi Českou republikou a Itálií
a navazovala na dlouholeté výzkumy PhDr. Evy Gregorovičové. V případě Jana Kahudy se jednalo
ji o opakovaný pobyt ve Florencii, v případě Pavla Koblasy o pobyt první.
Cesta byla zahájena dne 1. 10. 2016, odjezd z Prahy v 18.00 autobusem společnosti Student
Agency, příjezd do Florencie následujícího dne v 11.00. Ubytování bylo zajištěno v hotelu BB na
ulici Viale Giovanni Amendola v blízkosti archivu. Dne 3. 10. 2016 bylo bez problému vyzvednuto
stipendium na pobyt poskytovaný italskou stranou v pobočce Národní banky.
Zpáteční cesta byla realizována dne 7. 10. 2016, odjezd z Florencie v 18.00, příjezd Praha 8. 10.
2016 10.20 hod.
Během cesty se nevyskytly žádné komplikace a problémy.

ČÁST ODBORNÁ :
Tematické zaměření cesty vycházelo z potřeb vzniklých při pořádání složitého fondu Rodinný
archiv toskánských Habsburků.
Jan Kahuda pokračoval ve studiu dokumentů týkajících se správy toskánských statků v období
velkovévody Ferdinanda IV. po roce 1860 a činnosti ústřední správy soukromých statků
velkovévodské rodiny v Toskánsku. Tento výzkum realizovaný již několik let by měl vyústit
v přípravu analytické studie k tomuto tématu. Centrem pozornosti byla tentokrát osobnost
generálního zplnomocněnce pro zastupování velkovévodské rodiny v Toskánsku Ameriga
Antinoriho, vévody z Brindisi (1828–1902).
Ve Státním archivu ve Florencii byly prostudovány k tématu následující archiválie:
fond Asburgo Lorena, fasc. 20: korespondence centrální administrace 1920, 23: korespondence
1906, 24: korespondence 1907, 96: doklady o pověření Ameriga Antinoriho, 97: doklady o
pověření Ameriga Antinoriho, 113: hlavní knihy centrální administrace.
Zvolené téma bylo dále doplněno studiem relevantní literatury v Národní ústřední knihovně ve
Florencii e především soukromém archivu rodiny Antinori. Přístup do něj byl dojednán předem
prostřednictvím úřadu Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana a následně
přímou komunikací se současným vlastníkem markýzem Giovannim Aldobrandinim. Archiv je
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umístěn v paláci rodiny Antinori na adrese Via de´Serragli 7/9 a jeho návštěvu lze bez nadsázky
označit za zásadní objev pro studium osobnosti Ferdinanda IV., jeho myšlenkového světa,
správních výkonů a dalších témat. V rodinném archivu bylo identifikováno celkem přes 5000
dopisů mezi Ferdinandem IV. a Amerigem Antinorim z let 1877–1901, z nichž byla prostudována
část do roku 1884. Zjištěné informace budou konfrontovány s dokumenty ve fondu RAT a využity
pro biografickou studii. Bude-li možnost do budoucna, rád by J. Kahuda v tomto výzkumu
pokračoval.
Pavel Koblasa se zaměřil na úředníky a zaměstnance toskánského velkovévodského dvora
v polovině 19. století, a dále pak na zaměstnance a úředníky soukromých statků, které náležely
do vlastnictví toskánské větve habsburské dynastie. Zde se jednalo o období let 1859–1914
(1919).
Ke studiu této problematiky byly využity archivní materiály uložené ve fondu Imperiale e regia
corte e guardaroba, období 1814–1860, a ve fondu Asburgo Lorena – amministrazione del
patrimonio privato, období 1865–1914. Z prvního fondu sdružujícího písemnosti týkající se přímo
velkovévodského dvora bylo prostudováno 8 fasciklů spisů. Z fondu týkajícího se soukromého
majetku toskánských velkovévodů, především pro panství Badiola a Alberese, bylo prostudováno
6 fasciklů spisů. Rovněž byla využita odborná literatura (např. almanachy, schematismy)
k tématu, která se nachází v archivní knihovně.
Rovněž v tomto výzkumu je žádoucí v budoucnu pokračovat.
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