
Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

 
Místo: Vídeň (Rakousko) 
 
 
Termín: 12. – 16. 5. 2014 
 
Program: Příprava biografického slovníku představitelů justiční správy v Čechách v letech 
1848–1918 
 
 
Účastník služební cesty: Mgr. Jan Kahuda  
 
 
Zprávu předkládá: Mgr. Jan Kahuda 
 
 
Schválila: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu, podepsáno elektronicky. 
 
 
Dne: 21.5.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část všeobecná 
 
Služební cesta byla realizovaná díky stipendiu, které poskytlo Zentrum Ost-Südosteuropa 

St. Pölten, které uhradilo veškeré náklady (ubytování, jízdné, diety). 
Cesta byla zahájena dne 12. 5. 2014 v 8.30 hod., kdy jsem odjel do Vídně autobusem 

Student Agency (pravidelná linka Praha – Brno – Vídeň), do Vídně jsem přijel ve 13.30 hod. 
Ubytování bylo rezervováno v ubytovacím zařízení Stephanushaus. Cesta byla ukončena dne 
16. 5. 2014 (odjezd z Vídně 16.40 hod., příjezd do Prahy 22.30 hod.). Během cesty se 
nevyskytly žádné problémy. 

 
 
Část speciální 
 
V rámci služební cesty jsem pokračoval v doplňování a kontrole jednotlivých biogramů 

pro slovník představitelů justiční správy v Čechách v letech 1848–1918, jehož vydání 
připravuje Národní archiv (autorka Marie Stupková). Slovník byl zpracován pouze na základě 
pramenů uložených v dnešním Národním archivu, autorka neměla možnost pobytu ve Vídni. 
Zde se v Rakouském státním archivu, oddělení Všeobecný správní archiv, Finanční archiv a 
Archiv Dvorské komory nachází ve fondu Ministerstvo spravedlnosti (Justizministerium), 
část prezidium abecední řada tzv. Standesausweise představitelů justiční správy v monarchii. 
Kontrolu údajů v biogramech uvedených ve slovníku pomocí tohoto pramene zahájili již 
v roce 2013 PhDr. Vojáček a Mgr. Stodůlka (tehdy byla zkontrolována písmena R–Z). 
Navázal jsem na tuto práci a provedl kontrolu biogramů A–H. Poměrně velké množství 
zkontrolovaných údajů bylo možné díky povolení zpracovat přímo v depozitáři. Bude-li tato 
práce podpořena v letošním roce ještě další služební cestou, je reálné, že by mohla být 
dokončena. 

Doplňkově jsem dohledal a prostudoval prameny týkající se prvního profesora 
pomocných věd historických na pražské univerzitě Franze Steinského (AVA, fond 
Studienhofkommission a HHStA, fond Studienrevisionshofkommission) pro referát, který 
jsem přihlásil na konferenci Pomocné vědy historické v současném archivnictví a 
historiografii, kterou na podzim 2014 chystá katedra PVHAS FF UK a Národní archiv. 
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