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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Vídeň, Rakousko
ÚČEL CESTY: Výzkum na téma Strakova akademie ve fondech Ministerium
des Inneren, Studienhofkommission, Familienakten a Familienarchiv Harrach
Všeobecného správního archivu (Allgemeines Verwaltungsarchiv) Rakouského

státního archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv Wien)

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Tereza Pluskalová
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Tereza Pluskalová
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Rakouský státní archiv ve Vídni (Österreichisches

Staatsarchiv Wien)

TRVÁNÍ CESTY: 3.–7. 4. 2017, návrat z důvodu dovolené 14. 4. 2017
DATUM VYHOTOVENÍ: 9. 5. 2017
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Zahraniční pracovní cesta byla uskutečněna z důvodu výzkumu materiálů týkajících se nadace
hraběte Petra Straky uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni. Díky tomu je možné
propojit informace v nich obsažené s probíhajícím výzkumem archiválií týkajících se stejného
tématu uložených ve fondu A Str v Národním archivu.

První den (3. dubna 2017)
Návštěva Rakouského státního archivu, konkrétně Všeobecného správního archivu (Allgemeines
Verwaltungsarchiv). Přijetí ředitelem Všeobecného správního archivu HR Mag. Dr. Geraldem
Theimerem za přítomnosti Mag. Dr. Romana-Hanse Grögera, který byl pověřen koordinací ohledně
kartonů potřebných k prostudování a dalších záležitostí týkajících se mého pobytu ve
Všeobecném správním archivu. Následovalo vyřízení formalit, stručná prohlídka potřebných míst
v archivu a uvedení do kanceláře. Po zbytek dne jsem se zabývala připravenými archiváliemi
z fondu Studienhofkommission (kontrola výsledků z minulé služební cesty, na niž tato navazuje,
další bádání).
Druhý den (4. dubna 2017)
Pokračování v bádání ve fondu Studienhofkommission včetně systematického přepisování
archiválií.

Třetí den (5. dubna 2017)
Navázání na bádání z předchozího dne při získávání informací k Nadaci hraběte Straky v bádání
ve fondu Ministerium des Inneren spojeného s přepisy archiválií.

Čtvrtý den (6. dubna 2017)
Postup v rozšiřování znalostí z informací obsažených v dokumentech fondů Familienakten
a Familienarchiv Harrach, pořizování přepisů archiválií.

Pátý den (6. dubna 2017)
Zakončení bádání pokračováním studia dokumentů ve fondu Studienhofkommission. Ve fondu
Studienhofkommission se nachází další tři kartony neprozkoumaných archiválií, které nebylo
možné zpracovat kvůli obrovskému objemu archiválií nalézajících se ve Všeobecném správním
archivu a nedostatku času na jejich probádání. Tyto materiály se týkají pražského konviktu, do
něhož byli soustředěni studenti podporovaní Nadací hraběte Petra Straky.

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104881/0710, IČO 70979821
strana 2

ČÁST ODBORNÁ :
Těžištěm bádání byl fond Studienhofkommission uložený ve Všeobecném správním archivu.
V něm se nachází nesmírně rozsáhlý soubor dokumentů věnovaný vzniku a působení Nadace
hraběte Straky po roce 1776 a v první polovině 19. století. Druhý soubor tvoří již zmíněné
archiválie týkající se konviktu. V tomto fondu se kromě toho nacházejí i zajímavé podrobnosti
z běžného hospodářského života nadace, jako byly změny personálních záležitostí na nadačních
statcích instituce. Jednalo se například o zvedání platu jednotlivým zaměstnancům nadačního
panství.
V roce 1776 se naplnily podmínky ke vzniku nadace stanovené v závěti zakladatele, hraběte Jana
Petra Straky z Nedabylic. Uplynula lhůta pěti let od vymření rodu Straků po meči, a byla proto
vytvořena komise, jejímž úkolem bylo vypracovat směrnice a zajistit schválení nadačního listu.
Jednání s vídeňskými úřady, podporujícími centralistickou politiku habsburské monarchie, však
byla velice komplikovaná a zdlouhavá, jak dokládá fond Studienhofkommission a Ministerium des
Inneren, kde je uloženo nesmírné množství dokumentů vypovídajících o náročných jednáních jak
se vznikající Nadací hraběte Straky, tak s dalšími vídeňskými státními úřady a císařovnou.
Ve fondech Familienakten a Familienarchiv Harrach se v marginálním množství nacházejí
informace k jednotlivým členům rodu Straků, které nejsou pro studium Nadace hraběte Petra
Straky ani Strakovy akademie příliš podstatné.
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