Zpráva ze zahraniční služe bní cesty

Místo: Rakousko, Österreichisches Staatsarchiv (Wien)
Termín cesty: 2. – 11. září 2013
Účel cesty: Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a
nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“
číslo projektu P 410/11/0535
Účastník cesty: Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu
Zprávu podává: Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu

Datum vyhotovení: 20. 9. 2013
Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová CSc., podepsáno elektronicky.

Organizační údaje

Zahájení cesty: Borovany, stanice, 10.32
Přejezd státní hranice: České Velenice/Gmünd, 10.59
Příjezd do cíle: Wien, Franz-Josefs-Bahnhof, 13.31
Zahájení zpáteční cesty: Wien, Bahnhof Meidling, 16.32
Přejezd státní hranice: Laa an der Thaya/Břeclav, 18.06
Návrat: Praha, hlavní nádraží, 21.21

Ubytování:
Stephanushaus, Ungargasse 38, A-1030 Wien

Vyúčtování cesty bylo provedeno v Národním archivu, v předepsané lhůtě po návratu.
Cesta byla uhrazena z prostředků projektu GA ČR.

Průběh pobytu: Průzkum stanovených archivních fondů, konzultace s archiváři, nákup
odborné literatury

Nedostatky a problémy: nevyskytly se

Průběh a výsledky jednání

Během této služební cesty bylo pokračováno v dosavadním výzkumu, jenž je nezbytný pro
úspěšné završení grantového projektu. Součástí tohoto výzkumu bylo především, tak jako při
předchozích návštěvách Vídně, studium nobilitačních spisů týkajících se Českého království,
Moravského markrabství a Slezského vévodství, jež se nacházejí ve fondu Adelsarchiv
(podskupiny Reichsakten a Adelsakten), původně součást fondů Hofkanzlei a Ministerium des
Innern – sign. 43. Případné konzultace se uskutečnily s Mag. Stefanem Seitschekem, který je
správcem výše uvedeného fondu. K doplnění poznatků pomohla i archivní příruční knihovna
umístěná

ve

stejném objektu jako

Österreichisches

Staatsarchiv

–

Allgemeines

Verwaltungsarchiv.

Zhodnoce ní a přínos cesty
Studiem materiálů uložených v Adelsarchivu a vzápětí příslušné odborné literatury se
podařilo získat další dokumenty a poznatky potřebné pro celkové vyhodnocení tříleté práce a
pro sestavení plánované publikace. Současně bylo pořízeno více kopií některých listin a spisů,
které budou nabídnuty dalším členům řešitelského týmu a zakoupena heraldická a
genealogická literatura, která bude vzápětí uložena v knihovně Národního archivu. Získané
informace budou zapracovány do závěrečného výstupu celého projektu.

