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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cesta byla realizována prostřednictvím reciproční dohody mezi Národním archivem a
Rakouským Státním archivem. Národní archiv uhradil cestovní náklady a základní stravné,
Rakouský Státní archiv pokryl ostatní související náklady.
Cesta byla zahájena dne 9. října 2016 v 6:50 hod. pravidelnou vlakovou linkou Praha –
Štýrský Hradec provozovanou společností České dráhy. Do Vídně na Hlavní vlakové nádraží jsem
přijel 10:49 hod. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Stephanushaus. Cesta zpět byla realizována
prostřednictvím pravidelné autobusové mezinárodní linky Vídeň – Praha od společnosti Regiojet a
ukončena dne 14. října 2017 (odjezd z Vídně 17:45 hod., příjezd do Prahy 21:50 hod.).
V průběhu cesty se nevyskytly žádné problémy.
ČÁST ODBORNÁ :
Převážnou část cesty jsem věnoval analýze fondů Rakouského státního archivu, Archivu republiky
k dějinám československo-rakouských vztahů. V úterý 10. října jsem za stejným účelem navštívil
Nadaci Archivu Bruna Kreiskeho.
Průzkum fondů ukázal značný badatelský potenciál především v nevydaných pramenech
po roce 1968, přičemž v Rakouském Státním archivu jsou k dispozici dokumenty až do roku
1987. Limitující faktor zároveň představuje skutečnost, že materiály z éry spolkového kancléře
Freda Sinowatze (1983–1986) dosud nebyly Spolkovým kancléřstvím Nadaci Bruna Kreiskeho
předány.
Profesionalita, nebyrokratický přístup a vstřícnost rakouských kolegů a kolegyň se stala již
příjemnou konstantou vídeňských zahraničních cest (Dieter Lautner, Dr. Marie Steinerová). S
Mag. Stephanem Semotanem jsem diskutoval o problematice ediční činnosti a možnostech
vydávat edice pouze v digitální podobě. Dr. Rudolf Jerabek se podělil o své zkušenosti v oblasti
předarchivní péče s ohledem na rakouské politické strany.
Návštěva
odborných
knihoven
Univerzity
ve
Vídni
(Fachbibliothek
für
Geschichtswissenschaft, Fachbibliothek für Soziologie und Politikwissenschaft, Fachbibliothek für
Zeitgeschichte, Fachbibliothek für Europäische Ethnologie) a Rakouské Národní knihovny sloužila
ke studiu v České republice nedostupné odborné a memoárové literatury.
Příjemnou podzimní atmosféru rakouské metropole dotvářela všudypřítomná předvolební
kampaň v souvislosti s rakouskými parlamentními volbami. Pro další publikační činnost se
podařilo získat nejenom volební materiály všech relevantních stran, ale také menších subjektů,
které s velkou pravděpodobností nebudou hrát na rakouské politické scéně žádnou významnější
roli.
Zahraniční pracovní cesta, stejně jako v minulých letech zcela splnila svůj účel. Vedle
prohloubení již tak výborné spolupráce s rakouskými kolegy z Rakouského Státního archivu a
Nadace Archivu Bruna Kreiskeho byly prostudovány vybrané nevydané prameny i odborná
literatura a získány jedinečné předvolební materiály.
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