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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

MÍSTO: Florencie (Itálie) 

 

ÚČEL CESTY: Pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za 
účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků. 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Státní archiv ve Florencii (Archivio di Stato di Firenze) 

 

TRVÁNÍ CESTY: 17. – 24. 10. 2015 

 

DATUM VYHOTOVENÍ:  30. 10. 2015 

 

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

 podepsáno elektronicky 

   

  



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cesta byla realizována stejně jako v předchozích letech jako plánovaná reciproční 
cesta v rámci kulturní dohody mezi Českou republikou a Itálií. Cesta byla zahájena dne 17. 
10. 2015 v 18.00 hod., kdy jsem odjel autobusem společnosti Student Agency do Florencie 
(příjezd do Florencie následující den 11.00 hod). Ubytování bylo zajištěno jako v předchozích 
letech v Instituto Salesiano dell´Imacolata, Via del Ghirlandaio 40. Následující den jsem si bez 
problému vyzvedl ve florentské pobočce Banca d´Italia zálohu na stravné a ubytování. 
 Z Florencie jsem se původně měl vracet až v neděli 25. 10. 2015 s příjezdem do Prahy 
26. 10. 2015, nicméně jsem se vrátil o dva dny dříve, neboť ve dnech 23. – 24. 10. 2015 byl 
Státní archiv ve Florencii uzavřen z důvodu opravy elektroinstalace. Zpáteční cestu jsem tedy 
zahájil dne 23. 10. 2015, odjezd autobusem Student Agency z Florencie v 17.00 hod., příjezd 
Praha následující den 10.20 hod. 
 Během služební cesty se nevyskytly žádné problémy. 
 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

 Cílem služební cesty bylo pokračování výzkumu vztahů a souvislostí mezi fondem 
Rodinný archiv toskánských Habsburků a vybranými fondy Státního archivu ve Florencii. 
Tento výzkum byl zahájen dr. Gregorovičovou již na počátku 90. let minulého století a 
v posledních letech se zaměřil zejména na osobnost toskánského velkovévody Ferdinanda IV. 
a na problematiku správy majetku toskánského rodu v Čechách a v Toskánsku v období po 
roce 1859, kdy rod ztratil své postavení panovnického rodu. Zjištěné informace budou 
využity při zpracování fondové části RAT – Ferdinand IV. 
 Pro výzkum byl využit opět fond Asburgo Lorena obsahující písemnosti centrální 
administrace (Amministrazione Centrale) soukromého majetku habsburského rodu 
v Toskánsku. Prostudovány byly následující části fondu: 
 

- fasc. 2: výstavy a expozice 
- fasc. 96: závěť Leopolda II. 
- fasc. 97: úmrtí Ferdinanda IV. a projednávání závěti 
- fasc. 98: nástupnictví po Leopoldovi II. 
- fasc. 101: nástupnictví po Ferdinandu IV. 
- fasc. 112: cirkuláře centrální administrace 
- fasc. 114: podací protokoly centrální administrace 1902–1914 

 
 Dále byly na doporučení dr. Gregorovičové prostudovány části fondu Bicceirai 

Antonio, č. 19–21, obsahující písemnosti týkající se právních jednání mezi rodem 
toskánských Habsburků a Italským královstvím po roce 1870. V tomto fondu byly 
identifikovány některé důležité archiválie týkající se osudů rodinného archivu toskánských 
Habsburků. 



 Služební cesta naplnila stanovený cíl. Během uplynulých čtyř let se podařilo 
prostudovat veškerý relevantní materiál z fondu Asburgo-Lorena týkající se užšího tématu 
dějin správy soukromého majetku toskánských Habsburků po roce 1870. Bude-li možnost, 
v příštím roce by byla doplněna heuristika ještě o průzkum písemností Ameriga Antinoriho, 
vévody z Brindisi, generálního mandatáře centrální administrace toskánských Habsburků ve 
Florencii. Tyto dokumenty jsou uloženy v soukromém archivu Antinori, o jehož zpřístupnění 
bude požádáno. 
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