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ÚČEL CESTY: : výzkum archiválií k Česko-německým vztahům na sklonku Habsburské
monarchie – pokračování v ediční řadě Promarněná šance
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Služební cesta byla realizována z dotace Grantové agentury ČR na projekt Českoněmecké vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentům smiřovacích jednání
v Čechách v letech 1913 a 1914 (č. 17-02120S panelu č. P410) a částečně z prostředků
Národního archivu. Do Vídně jsem odjela dne 5. 11. 2017 v 12.52 hod. vlakem
společnosti České dráhy, příjezd 16.51 hod. Ubytování bylo zajištěno v ubytovacím
zařízení Stephanushaus, Ungarngasse 38, oproti původnímu plánu z nedostatku
ubytovacích kapacit pouze na 4 dny.
Součástí cesty bylo přijetí ředitelem Allgemeines Verwaltungsarchiv a oběd s bývalým
generálním ředitelem Österreichisches Staatsarchiv.
Zpáteční cesta proběhla dne 9. 11. 2017 opět vlakem společnosti České dráhy, odjezd
Vídeň 17.09 hod., příjezd do Prahy 21.08 hod.
Během cesty nenastaly žádné mimořádné události.

ČÁST ODBORNÁ :

Cílem služební cesty bylo pokračování v systematickém výzkumu k česko-německým
vyrovnávacím jednáním v Čechách na sklonku existence habsburské monarchie.
V oddělení Allgemeines Verwaltungsarchiv byly (v návaznosti na letošní dubnový pobyt
hrazený z institucionální podpory vědy) byly revidovány archiválie zařazené do edice a
doplněny nové dokumenty z fondu Ministerium des Innern – Präsidium, Sg. 3 Sprache,
kartony 1314 – 1315, 1323 - 1324. V případě posledních dvou kartonů byly údaje
z archivní pomůcky zcela zavádějící a nenacházely se v nich přílohy k jednáním, ale běžná
korespondence k jazykovým záležitostem v celé západní části monarchie.
Vytipované kartony z oblasti „Justiz“ doplnily chybějící korespondenci ministra
spravedlnosti s ministrem vnitra.
Dále byly při přípravě na pokračování edice Promarněná šance studovány archiválie
oddělení Kriegsarchiv, fondu Vojenská kancelář následníka trůnu, kart. 75. Byly plně
využity nové informace k zákulisní roli následníka trůnu, k jeho kontaktům k německým
radikálům (Pacher) a ministru vnitra Heinoldovi. Významné jsou i elaboráty hraběte
Czernina k jazykové otázce v Čechách.
V historickém semináři vídeňské univerzity pak byla studována nejnovější historiografická
literatura převážně obecnějšího, metodologického zaměření a natipovány publikace pro
zakoupení do knihovny Národního archivu.
Služební cesta zcela splnila stanovené cíle, podařilo se během ní výrazně pokročit
v projektu pokračování publikace.
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