Zpráva ze zahraniční služe bní cesty

Místo: Rakousko, Österreichisches Staatsarchiv (Wien)
Termín cesty: 19. - 23. listopadu 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: 28. 11. 2012
Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová CSc.
Podepsáno elektronicky

Organizační údaje

Odjezd z Českých Budějovic: 19. 11. 2012, 8.09 – České Budějovice, stanice
Přejezd státní hranice: 19. 11. 2012, 8.59 – České Velenice/Gmünd
Příjezd do cíle: 19. 11. 2012, 11.31 – Wien, Franz-Josefs-Bahnhof
Odjezd z Vídně: 23. 11. 2012, 16.24 - Wien , Franz-Josefs-Bahnhof
Přejezd státní hranice: 23. 11. 2012, 19.04 – Gmünd/České Velenice
Příjezd do Českých Budějovic: 23. 11. 2012, 19.53 – České Budějovice, stanice

Ubytování:
Penzion Stephanushaus, Ungargasse 38, A-1030 Wien (4 noci)

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

V rámci této služební cesty pokračoval výzkum archivních dokumentů uložených
v Rakouském

státním

archivu

(Österreichisches

Staatsarchiv

–

Allgemeines

Verwaltungsarchiv), které jsou svým způsobem zásadní pro práci na grantovém projektu.
Jednalo se o průzkum vybraných spisů z fondů Reichskanzlei (Reichskanzleiakten) a
Hofkanzlei, sign. IV D 1 (Hofkanzleiakten), resp. Ministerium des Innern, sign. 43
(Adelsakten). Zde bylo třeba v rámci možností prostudovat řadu nobilitačních spisů
vztahujících se k zástupcům českých šlechtických rodů i jednotlivců z řad české šlechty.

Zhodnoce ní a přínos cesty
Studium nobilitačních spisů pro země habsburské monarchie ve vídeňském Rakouském
státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv – Allgemeines Verwaltungsarchiv) pomohlo
v pokračování dalších prací nutných pro vytvoření finální publikace k tématu grantu, která je i
plánovaným závěrečným výstupem celého projektu. S pokračováním tohoto výzkumu ve výše
uvedených fondech se počítá rovněž pro příští rok.

