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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

MÍSTO: Vídeň (Rakousko) 

 

ÚČEL CESTY: Dokončení heuristiky pro Slovník představitelů soudní správy v českých zemích 
1848–1918; Účast na pracovním kolokviu Tag der Politikwissenschaft 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Martin Klečacký, Mgr. Lucie Ochodková 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jan Kahuda 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Rakouský státní archiv, Rakouská národní knihovna 

 

TRVÁNÍ CESTY: 24.–30. 11. 2014 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 2. 12. 2014 

 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 

 podepsáno elektronicky 

   

  



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cesta byla realizována v rámci institucionální podpory vědy v roce 2014 a navázala 
na předchozí cesty realizované v letech 2013–2014. PhDr. Klečacký a mgr. Kahuda odjeli do Vídně 
dne 24. 11. 2014 (odjezd Praha-Florenc 8.00, příjezd Wien-Erdberg 11.55), mgr. Ochodková odjela do 
Vídně dne 27. 11. 2014 (odjezd Praha-Florenc 8.00, příjezd Wien-Erdberg 11.55), mgr. Kahuda 
odjížděl do Prahy dne 28. 11. (odjezd Wien-Erdberg 18.00, příjezd Praha-Florenc 21.55), dr. Klečacký 
a mgr. Ochodková odjížděli do Prahy dne 30. 11. 2014 (odjezd Wien-Erdberg 13.00, příjezd Praha-
Florenc 16.55). Během cesty se nevyskytly žádné problémy. 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

 Cílem cesty bylo dokončení rukopisu Slovníku představitelů soudní správy v českých zemích 
1848–1918. Na tomto úkolu začala pracovat koncem 70. let minulého století odborná archivářka 
našeho archivu mgr. Marie Stupková, která tehdy mohla čerpat výhradně z materiálů Státního 
ústředního archivu v Praze, případně dalších českých archivů. V letech 2013–2014 podnikl Národní 
archiv již několik cest do Vídně, kde jsou tyto údaje doplňovány o další zdroje (zejména fond 
Ministerstvo spravedlnosti – Standesausweise). Na stejném úkolu zároveň pracovali v tomto termínu 
i dr. Vojáček a mgr. Koblasa, jejichž cesta byla reciproční. Celý rukopis byl tak zrevidován a doplněn, 
údaje sjednoceny a asi polovina biogramů zpracována zcela nově. Publikace bude vydána v roce 2015 
jako společná publikace Národního archivu a Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR 
(spoluautor Martin Klečacký). 

 Cíl cesty byl splněn, rukopis byl dokončen, přičemž byly beze zbytku využity fondy 
Rakouského státního archivu Justizministerium (Standesausweise) a dále nobilitační spisy 
Šlechtického archivu. Paralelně proběhl výzkum též v Rakouské národní knihovně zaměřený na 
normativní prameny a na dobový tisk. 

 Dr. Klečacký a mgr. Ochodková se rovněž zúčastnili dne 29. 11. 2014 konference Tag der 
Politikwissenschaft pořádané Vídeňskou univerzitou, jejíž část byla zaměřena na problematiku 
postavení státních úředníků v minulosti a dnes. 
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