Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska

Termín: 16.-20. 6. 2008
Účastníci: Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Cíl: Vídeň (Rakousko): Österreichisches Staatsarchiv
Program: Realizace vědeckého projektu Průvodce po fondech Rakouského státního archivu
pro českého návštěvníka (projekt GA ČR 409/08/0296)
Zprávu předkládají: Jan Kahuda, Tomáš Kalina, Milan Vojáček
Zprávu schválila: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka NA

Část obecná:
Cesta byla zahájena dne 16. 6. 2008 v 8.00, do Vídně jsme dojeli pravidelným
linkovým autobusem Eurolines ve 12.15 na nádraží Wien-Erdberg. Ubytování bylo zajištěno
v hotelu Franzenshof poblíž Prateru. Cesta byla ukončena podle plánu dne 20. 6. 2008, v
17.00 jsme odjeli z Vídně, příjezd do Prahy 20.45 (dr. Kalina zůstal soukromě ve Vídni až do
22. 6.). Cesta proběhla naprosto podle plánu a nevyskytly se při ní žádné nedostatky.
Část odborná:
Cílem cesty bylo pokračování v pracích na projektu Průvodce po Rakouském státním
archivu ve Vídni pro českého návštěvníka (GA ČR, reg. č. 409/08/0296), jehož nositelem je
Národní archiv. Jednotliví účastníci se zaměřili na popis a analýzu vybraných archivních
fondů podle individuálních plánů.
Mgr. Kahuda se zaměřil na popis fondu Hofkanzlei, který je uložen v oddělení
Allgemeines Verwaltungsarchiv, a obsahuje písemnosti spojené dvorské kanceláře z let 17491848. Během této návštěvy byl popis tohoto významného fondu, jehož využití je ovšem
limitováno značným poškozením písemností při požáru roku 1927, dokončen. Dále
pokračoval v podrobném rozpisu fondu Österreichische Akten – Böhmen uloženého v Haus-,
Hof- und Staatsarchivu.
Dr. Vojáček provedl podrobnou analýzu fondu Polizeihofstelle, rovněž v oddělení
Verwaltungsarchiv, který je stejně jako Hofkanzlei značně poškozen následky ničivého
požáru v roce 1927. Dále zahájil analýzu fondů Neuer Kultus a Ministerium für Kultus und
Unterricht.
Dr. Kalina provedl podrobnou analýzu fondu Handelsministerium (rovněž
Allgemeines Verwaltungsarchiv) a dále průzkum rozsáhlé sbírky pozůstalostí s cílem zjištění
případného bohemikálního obsahu.
Dr. Vojáček a dr. Kalina informovali o projektu rovněž generálního ředitele
Rakouského státního archivu HR hon. prof. dr. Lorenze Mikoletzkého, který mu vyjádřil
opětovnou podporu. Intenzivně probíhaly rovněž konzultace s jednotlivými správci
analyzovaných fondů (Roman-Hans Gröger, Marianne Schredl, Herbert Hutterer, Zdislawa
Wallenstein, Ernst Petritsch).

