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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Pracovní cesta se uskutečnila díky institucionální podpoře vědy a výzkumu. V rámci 
studijního pobytu došlo ke studiu archivních materiálů v Maďarském zemském archivu 
(Magyar Országos Levéltár) a ke studiu příslušné odborné literatury v Széchényiho zemské 
knihovně (Országos Széchényi Könyvtár).  

K dopravě do Budapešti byl použit vlak. Odjel jsem ze stanice Praha – hlavní nádraží v 7,39 
hod. a do Budapešti dorazil na Budapest – Keleti pályaudvar ve 14,35 hod. K překročení 
hranic došlo v 11,06 hod. na hraničním přechodu Břeclav/Kúty. Po celou dobu jsem bydlel 
v budapešťském hotelu Bara (Hegyalja út 34-36, H-1118 Budapest - III. kerület). Zpáteční 
cesta proběhla podobným způsobem. Z nádraží Keleti pályaudvar jsem odjel v 15,25 hod. a 
do cílové stanice Praha – hlavní nádraží přijel ve 22,21 hod. Hranici jsem překročil opět 
v Kútech v 18,54 hod. 

Během pracovní cesty se nevyskytly žádné problémy. 

 

 

 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Výzkum v rámci studijního pobytu byl zaměřen zejména na rodinné archivy uherské šlechty, 
v nichž se nacházejí materiály k českým zemím, resp. k českým šlechtickým rodinám. Studium 
proběhlo například ve fondech Károlyi család levéltára (P 398, P 1511), Dessewffy család 
levéltára (P 88, P 91), Esterházy család levéltára - tatai ág (P 197), Batthyány család levéltára 
– missiles (P 1338), Bretzenheim család levéltára (P 66), Ráckevei királyi uradalom (P 2178), 
dále pak v písemnostech uherské komory (sign. E 197, E 198). Tyto heuristické práce 
navazovaly na činnost, které jsem se věnoval již v uplynulých letech, kdy jsem budapešťské 
instituce navštěvoval v rámci projektu Ikarus a grantového projektu GAČR. Co se týče 
odborné literatury, průzkum se zaměřil na všeobecné práce lexikálního charakteru, místopisy 
jednotlivých uherských žup a genealogickou literaturu. 
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