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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cesta byla realizovaná prostřednictvím reciproční dohody mezi českou a
rakouskou stranou. Národní archiv uhradil cestovní náklady, Rakouský státní archiv
(Österreichisches Staatsarchiv) uhradil náklady související s pobytem ve Vídni.
Cesta byla zahájena dne 5. října 2015 v 5:30 hod., kdy jsem odjel z pražského
nádraží Florenc autobusem společnosti Student Agency (pravidelná linka Praha – Jihlava
– Znojmo – Vídeň). Do rakouské metropole jsem přijel v 9:45 hod. Ubytování bylo
zajištěno v penzionu Stephanushaus. Cesta byla ukončena dne 9. října (odjezd z Vídně
18:00 hod., příjezd do Prahy 21:55 hod.). V průběhu cesty se nevyskytly žádné
podstatné problémy.
ČÁST ODBORNÁ:
Převážnou část svého pobytu jsem věnoval analýze fondů Rakouského státního archivu,
Archivu
republiky
k dějinám
německých
politických
stran
v meziválečném
Československu. Jednalo se převážně o zprávy rakouského vyslance v Praze Ferdinanda
Marka, které se věnovaly zejména činnosti Sudetoněmecké strany a Křesťansko-sociální
lidové strany. Dále byla provedena sondáž do příslušných fondů Archivu republiky pro
československo-rakouské vztahy po roce 1945.
V průběhu svého pobytu jsem absolvoval několik podnětných rozhovorů
s rakouskými kolegyněmi a kolegy (např. Dr. Elisabeth Gmoser, Dieter Lautner, Mag.
Stefan Semotan) týkající se předarchivní péče u soukromoprávních a veřejnosprávních
původců nebo problematiky ediční činnosti. Rakouští kolegové po celou dobu vycházeli
velmi vstříc mým prosbám.
Nedílnou součástí mého pobytu byla návštěva Rakouské Národní knihovny a
odborných knihoven Univerzity ve Vídni (Fachbibliothek für Zeitgeschichte, Fachbibliothek
für Geschichtswissenschaft, Fachbibliothek für Politikwissenschaft und Soziologie), kde
jsem mohl studovat v České republice nedostupnou odbornou literaturu.
Příjemnou podzimní atmosféru v rakouské metropoli umocňovala probíhající
předvolební kampaň do vídeňského zemského sněmu a vídeňských městských obvodů,
která umožnila posoudit politický marketing kandidujících hnutí a stran z bezprostřední
blízkosti.
Celkově lze konstatovat, že zahraniční pracovní cesta splnila svůj účel. Došlo
k intenzifikaci vztahů s rakouskými archiváři. Prostudování vybraných nevydaných
pramenů povede ke zkvalitnění publikační činnosti Národního archivu.

