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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Florencie (Itálie)
ÚČEL CESTY: výzkum ve Státním archivu ve Florencii
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Státní archiv ve Florencii
TRVÁNÍ CESTY: 21. – 28. 10. 2017
DATUM VYHOTOVENÍ: 3. 11. 2017
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cesta proběhla jako reciproční na základě kulturní dohody mezi Českou republikou a Itálií. Byla
zahájena dne 21. 10. 2017 v 18.00, kdy jsme odjeli pravidelnou autobusovou linkou
Studentagency z Prahy do Florencie (příjezd na místo 22. 10., 11.00). Následujícího dne jsme si
jako obvykle vyzvedli v pobočce Banca d´Italia peníze poskytnuté italskou stranou. Ubytování bylo
po dobrých zkušenostech z minulosti zajištěno v BB Hotel Center, Viale Giovanni Amendola 34
poblíž florentského archivu.
Dne 27. 10. 2017 v 17.00 jsme odjedli z Florencie opět autobusem společnosti Studentagency,
příjezd do Prahy dne 28. 10. 2017 v 9.30. Během cesty se nevyskytly žádné potíže.
ČÁST ODBORNÁ :
Jako v minulých letech bylo hlavním programem cesty zjišťování souvislostí mezi fondy Státního
archivu ve Florencii a Rodinným archivem toskánských Habsburků, dále rozpracování dílčích
témat vztahujících se k této problematice, tedy program formulovaný a realizovaný po dlouhá léta
PhDr. Evou Gregorovičovou, na jejíž práci jsme ve všech ohledech navazovali.
Jan Kahuda se tak zaměřil na postihnutí správní charakteristiky Ústřední administrace
soukromých statků Habsburků na území Toskánska a speciálně na biografii Ameriga Antinoriho,
vévody z Brindisi, jako generálního zplnomocněnce pro správu tohoto majetku.
Konkrétně byly prostudovány následující archivní jednotky:
Fond Asburgo-Lorena: fasc. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 97, 102, 109
Fond Ceramelli-Papiani, fasc. 173, 6506
Vybrané archiválie byly rovněž ofotografovány přímo ve studovně.
Soustředěný výzkum pro tuto problematiku realizovaný v posledních 4 letech byl prakticky až na
malé drobnosti dokončen. V následujícím roce by měl přinést publikační výsledky.
Pavel Koblasa zaměřil své bádání především na materiály týkající se struktury a fungování
toskánského velkovévodského dvora v době vlády Leopolda II., tj. v letech 1824–1859. Taktéž se
věnoval personálnímu obsazení vyšších dvorských funkcí a v neposlední řadě také otázce
erárního (státního) majetku, který využívala pro plnění svých povinností velkovévodská rodina.
Rovněž se podrobněji zajímal o zrušení velkovévodského dvora v roce 1859.
Výzkum se zaměřil především na fond Imperiale e Real Corte, který obsahuje četné materiály
k výše uvedenému tématu. Prošel písemnosti vztahující se k pensionování dvorských hodnostářů,
ale i zaměstnanců nižšího statutu. Dále prostudoval písemnosti týkající se personálního složení
dvora a v neposlední řadě popisy a ocenění erárních nemovitostí v Toskánském velkovévodství.
Jako doprovodný materiál posloužily rovněž účetní knihy z let 1858-1859. V rámci bádání dále
excerpoval všechny toskánské almanachy (Almanacco Toscano) od konce napoleonských válek
až do zániku samostatného Toskánska.
V závěru pobytu jsme byli krátce přijati ředitelkou Státního archivu ve Florencii dr. Carlou Zarrilli,
která vyjádřila zájem italské strany na pokračování spolupráce i pro další léta.
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