
 
 
 

Zpráva ze služební cesty do Rakouska 
 
 

 
 
Partnerská organizace:     Österreichisches Staatsarchiv in Wien 
 
 
 
Účel cesty:      1) Výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu 
                            do roku 1918 
 
                        2) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním 

archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze. 
 
 
 
 
 
Termín cesty:  15. – 19. září 2008 
 
 
Zprávu podávají:     
 
 
 
PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D.                                Mgr. Pavla Lutovská 
vedoucí 2. oddělení NA     pracovník 2. oddělení NA 
 
 
 
Datum vyhotovení:   26. září 2008 
 
 
 
Podpis ředitelky archivu:     



Pracovní cesta proběhla bez komplikací. V ÖStA jsme jednali s generální ředitelem 

prof. Mikoletzkým a ředitelem oddělení AVA a HKA dr. Theimerem, dále pak s jednotlivými 

archiváři - příslušnými referenty fondů. 

 

Pavla Lutovská provedla podrobný průzkum  fondu Denkmalamt (1850 (ca.)-1940), 

čítajícího 65 kartonů. Tento fondu koresponduje s částí fondu získaného z archivní rozluky s 

Rakouskem po 1. sv. válce, jehož správkyní Lutovská je. 

Byly  zkoumány kartony týkající se českých zemí: 

ka 1 nálezy z ciziny 

ka 2 nálezy z Čech 

ka 3 spisy konzervátorů z Čech 

ka 4 spisy týkající se památek Čech (a Bukoviny) 

ka 57 moravské památky  

ka 58 památky české, moravské a spisy z protektorátu (r. 1939-1942) 

ka 59 vývoz památek z monarchie (a obrana proti tomu)  

ka 62 památky ze všech částí monarchie řazené pod věcnými hesly  

ka 64 varia a spisy týkající se centrální komise in genere  

ka 65 centrální komise, vznik, personálie 

 

Většina spisů v uvedených kartonech se týkala hlášení o nálezech či stavu památek 

v Čechách a na Moravě (1,2,3,4,57,58, 62), ochrany památek a jejich nedovoleného vývozu 

z monarchie (59, 64) a vzniku a fungování Centrální památkové komise ve Vídni (ka64, 65). 

Spisy v kartonech nejsou uspořádány přesně podle určitého klíče tak, jak jsou řazeny ve fondu 

uloženém v Národním archivu v Praze, pod různými názvy složek lze nalézt části zprávy o 

jednom nálezu či lokalitě, např. jednou podle názvu lokality, jindy podle jména konzervátora.  

Výsledky práce budou proto srovnány a podrobně rozepsány jako příloha k nyní 

přepisovanému a doplňovanému inventáři fondu Památkový úřad Vídeň. 

 

 Milan Vojáček dokončil soupis profesorů na pražské lékařské fakultě. Tento soupis 

bude po redakci zpřístupněn na webu NA (stejně jako soupis prof. práv, filosofie a  pražské 

polytechniky). Vojáček dále prováděl průzkum fondu Ministerstvo kultu a vyučování a 

dalších drobných fondů, které jsou k němu přičleněny. Byl kompletně zmapována struktura 

tohoto komplikovaného fondu provedena řada sond do bohemikálních částí fondu. Výsledky 

průzkumu budou publikovány v Průvodci po ÖStA pro českého návštěvníka v roce 2010. 


