
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

 
Místo: Vídeň (Rakousko) 
 
Termín: 12.–24. 9. 2010 
 
 
Program: Odborná stáž v Domácím, dvorském a státním archivu ve Vídni (projekt Icarus) 
 
 
Účastník služební cesty: 
 Mgr. Jan Kahuda 
 
 
Zprávu předkládá: 
 Mgr. Jan Kahuda 
 
 
Schválila: 
 PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
 
 
Dne: 
 15. 10. 2010 
 
 
 
 
 



Část obecná: 
 
 Služební cesta se uskutečnila v rámci projektu ICARUS (v rámci programu výměny 
odborných stáží pracovníků archivů sdružených ve spolku Icarus). Byla zprostředkována 
českou zástupkyní ve výboru spolku, vedoucí I. oddělení NA PhDr. Alenou Pazderovou. 
ICARUS rovněž hradil veškeré náklady, ubytování bylo poskytnuto v jeho ubytovací kapacitě 
ve Vídni, Erdberger Lände 6/7. Cesta byla zahájena dne 12. 9. 2010 v 10.30, autobusem 
Studentagency jsem odjel do Vídně, kam jsem dorazil v 15.00. Na místě jsem byl očekáván 
tajemnicí spolku Carolinou Maximoff, která zajistila veškeré formality. Cesta byla ukončena 
dne 24. 9. 2010, do Prahy jsem odjel opět pravidelnou autobusovou linkou a dorazil ve 21.00. 
 
Část speciální: 
 

Předmětem cesty bylo dokončení prací na grantovém projektu Průvodce po 
Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka, jehož nositelem je Národní archiv. 
V rámci této služební cesty byly vytvořeny popisy fondových skupin Diplomatie vor 1848 a 
Kabinettsarchiv. Dále byl vytvořen kompletní regestář fondu Österreichische Akten – 
Böhmen, Mähren, Schlesien, jehož část byla při rozluce ve 20. letech 20. století vydána do 
Prahy (dnes fond NA – Čechy, Morava, Slezsko) s úmyslem do budoucna vytvořit společný 
inventář, event. digitální portál. Opakovaně bylo konzultováno s ředitelem HHStA mag. 
Thomasem Justem a dalšími kolegy.  

V rámci pobytu jsem vykonal rovněž opakovanou návštěvu Výzkumného střediska 
historických menšin (Forschungszentrum der historischen Minderheiten) s cílem analyzovat 
zdejší bohemikální celky (pozůstalosti Matal a Kolín) a sešel se s vdovou po představiteli 
české menšiny v Rakousku MUDr. Janu Petříkovi Vlastou Petříkovou, která uvažuje o 
odevzdání pozůstalosti dr. Petříka do Národního archivu. 
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