Zpráva ze zahraniční služe bní cesty

Místo: Rakousko, Österreichisches Staatsarchiv (Wien), Niederösterreichisches Landesarchiv
(St. Pölten), Niederösterreichische Landesbibliothek (St. Pölten)
Termín cesty: 12. - 21. září 2012
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: 26. 9. 2012
Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Podepsáno elektronicky.

Organizační údaje

Odjezd z Českých Budějovic: 12. 9. 2012, 8.02 – České Budějovice, stanice
Přejezd státní hranice: 12. 9. 2012, 9.09 – Horní Dvořiště/Summerau
Příjezd do cíle: 12. 9. 2012, 14.26 – Melk, Bahnhof
Odjezd z Vídně: 21. 9. 2012, 16.28 - Wien, Spittelau
Přejezd státní hranice: 21. 9. 2012, 18.53 - Gmünd/České Velenice
Příjezd do Českých Budějovic: 21. 9. 2012, 19.53 – České Budějovice, stanice
Ubytování:
Pension Medelicke, Linzer Strasse 18a, A-3390 Melk, (2 noci)
Pension Schlafgut, Mariazeller Strasse 83, A-3100 St. Pölten (7 nocí)

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

Průběh pobytu: Konzultace s odbornými pracovníky, průzkum stanovených archivních fondů,
nákup odborné literatury

Nedostatky a problémy: nevyskytly se.

Průběh a výsledky jednání
Hlavním účelem této cesty bylo další stanovené plnění grantového projektu. Vlastní výzkum
se nyní soustředil na blízké rakouské archivy shromažďující materiály jak pro území celé
podunajské monarchie (Österreichisches Staatsarchiv), tak i pro menší, ale příbuzný region
Dolního Rakouska s pochopitelnými územními přesahy do Čech a na Moravu. K této oblasti
české země pojily a pojí četné vazby, zvláště když do roku 1986 bylo jejich administrativní

součástí i hlavní město habsburské říše Vídeň, kde rezidovala velká část předních
šlechtických rodů sídlících jinak rovněž v českých zemích.
Prvotní zájem se soustředil na studium nobilitačních spisů týkajících se Českého království,
Moravského markrabství a Slezského vévodství, které jsou uloženy ve fondu Ministerium des
Innern – Sign. 43, Adelsarchiv. Zde se případné konzultace konaly za účasti Mag. Stefana
Seitscheka a Dr. Herberta Hutterera, zaměstnanců Österreichisches Staatsarchiv –
Allgemeines Verwaltungsarchiv. Další bádání se uskutečnilo v St. Pölten, konkrétně
v Niederösterreichisches Landesarchiv, kde byly prozkoumány některé fondy sdružující spisy
ke šlechtickým záležitostem (Alte Ständische Registratur, Ständische Registratur und NÖ
Landesausschuss,

Gültbuch

und

Landtafel,

Fideikommissakten,

Grundherrschaften).

Konzultace proběhly s Mag. Willibaldem Rosnerem, ředitelem zmíněného archivu. K
doplňkovému studiu příslušné

odborné

literatury posloužily

badatelské

návštěvy

v Niederösterreichische Landesbibliothek.

Zhodnoce ní a přínos cesty
Studiem výše zmíněných archivních fondů, případně archivních pomůcek, a příslušné
odborné literatury se podařilo získat další materiály určené pro závěrečnou studii ke
grantovému projektu. Tato služební cesta umožnila hlubší seznámení a lepší orientaci
v aktovém materiálu týkajícím se šlechtických rodin jak přímo ve Vídni, tak v Dolním
Rakousku.
Zároveň byly pořízeny potřebné kopie některých materiálů, které budou nabídnuty dalším
členům řešitelského týmu, a nakoupeno několik kusů historické literatury, která bude posléze
uložena v knihovně Národního archivu. Získané informace budou zapracovány do
závěrečného výstupu celého projektu. Předpokládá se, že ve výzkumu fondů nacházejících se
ve výše uvedených institucích se bude pokračovat také v příštím roce 2013.

