
Zpráva ze zahraničních služebních cest 
 

 
Místo: Vídeň (Rakousko) 
 
 
Program: Práce na projektu „Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého 
návštěvníka“ (GA ČR 409/08/0296, nositel Národní archiv, řešitel Mgr. Jan Kahuda) 
 
 
Účastníci služebních cest: 
 PhDr. Eva Gregorovičová (28. 9. – 3. 10., 30. 11. – 5. 12. 2008) 
 Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (15. – 28. 9. 2008) 
 Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (15. – 28. 9. 2008) 
 Mgr. Jan Kahuda (1. – 5. 12. 2008) 
 PhDr. Karel Koucký (1. – 14. 9., 13. – 17. 10. 2008) 
 Ing. Miroslav Kunt (5. – 12. 10. 2008) 
 PhDr. Jaroslav Šulc (1. – 12. 12. 2008) 
 PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (8. – 12. 12. 2008) 
 
 
Zprávu předkládá: 
 Mgr. Jan Kahuda 
 
 
Schválila: 
 PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
 
 
Dne: 
 17. 12. 2008 
 
 
Na vědomí: 
 PhDr. Tomáš Kalina, vedoucí 5. oddělení NA 
 PhDr. Jiří Křesťan, CSc., vedoucí 6. oddělení NA



Část obecná: 
 
 Projekt Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého 
návštěvníka je realizován na půdě Národního archivu jako grantový projekt řešený v letech 
2008-2010. Jeho cílem je přinést komplexní informaci o fondech a sbírkách Rakouského 
státního archivu ve Vídni z období existence habsburské monarchie, tj. zejména z let 1526-
1918 s určitými přesahy do staršího období. Materiálu po roce 1918 není pozornost věnována. 
V rámci projektu probíhá postupně analýza fondových skupin a jednotlivých fondů a sbírek 
Rakouského státního archivu uložených ve třech jeho odděleních (Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv a 
Kriegsarchiv). Popis probíhá ve dvou základních úrovních, na úrovni archivních fondů 
s obecnými údaji o jejich rozsahu, struktuře a obsahu dle metodiky v zásadě platné pro 
vytváření archivních průvodců, u vybraných fondů pak probíhá podrobnější analýza zaměřená 
na podrobnější evidenci bohemik, popř. moravik a silesiak. Výsledkem projektu má být 
samostatná publikace, která přinese souhrnnou formou informace o všech fondech RSA 
z uvedeného období a bude dále uvedena kapitolami o dějinách Rakouského státního archivu 
a dosavadním bohemikálním výzkumu. Řešitelský tým je složen z šesti pracovníků NA (Eva 
Gregorovičová, Jan Kahuda, Karel Koucký, Miroslav Kunt, Jaroslav Šulc a Milan Vojáček) a 
čtyř externích spolupracovníků (Jan Hrdina, Martina Jeránková, Petr Maťa a Luboš Velek). 
S tímto týmem dále spolupracují další spolupracovníci, kteří vytvářejí popisy některých 
vybraných fondů podle vlastní specializace. Z Národního archivu se tak do projektu zatím 
zapojili Eva Drašarová a Tomáš Kalina, z externistů Jan Županič. 
 Veškeré náklady na zahraniční cesty uvedených osob byly hrazeny z grantového 
projektu (doprava, diety, pojištění, ubytování). Pro dopravu byly použity pravidelné 
autobusové, popř. vlakové linky Praha – Vídeň a zpět, ubytování bylo poskytnuto v soukromí 
v pronajatém bytě.  
 Na počátku projektu proběhli opakované konzultace hlavního řešitele s generálním 
ředitelem Rakouského státního archivu HR Hon. Prof. dr. Lorenzem Mikoletzkým, který po 
celou dobu prokazuje projektu značnou podporu. Dílčí konzultace pak probíhali průběžně 
podle s jednotlivými správci fondů. 
 
Část speciální: 
 
 V roce 2008 v rámci uvedených služebních cest byly postupně analyzovány podle 
dohodnuté metodiky fondy a sbírky uvedené v následujícím přehledu. Další fondy byly 
zpracovány v rámci jiných služebních cest, které nebyly primárně hrazeny z grantového 
projektu, nebo o nichž je podávána zpráva odděleně. Zároveň probíhala excerpce literatury a 
pramenů k úvodním kapitolám. Projekt bude stejnou formou pokračovat i v příštím roce. 
 
A) Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
 
Nachlass Ludwig Salvator (Gregorovičová, rozpracováno) 
Alte Kabinettsakten (Kahuda, hotovo) 
Kaiser Franz Akten (Kahuda, hotovo) 
Staatskanzlei (Kahuda, rozpracováno) 
Studienrevisionshofkommission (Kahuda, hotovo) 
Allgemeine Urkundenreihe (Hrdina, rozpracováno) 
Handschriftensammlung (Jeránková, rozpracováno) 
Österreichische Akten – Böhmen (Kahuda, Šulc, hotovo) 
 



B) Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv 
 
Hofkanzlei (Kahuda, hotovo) 
Polizeihofstelle (Vojáček, hotovo) 
Justizministerium (Vojáček, rozpracováno) 
Studienhofkommission (Kahuda, hotovo) 
Alter Kultus (Kahuda, rozpracováno) 
Ministerium für Kultus und Unterricht (Vojáček, rozpracováno) 
Neuer Kultus (Vojáček, rozpracováno) 
Verkehr – Hofstellen und Ministerien (Kunt, rozpracováno) 
Verkehr – Eisenbahngesellschaften (Kunt, rozpracováno) 
Neue Hofkammer – Kommerz (Koucký, hotovo) 
Neue Hofkammer – Schiffbarmachung (Koucký, hotovo) 
 
C) Kriegsarchiv 
 
Karten- und Plansammlung (Šulc, rozpracováno) 
Hofkriegsrat (Šulc, rozpracováno) 


