Zpráva ze služební cesty do Rakouska

Navštívené organizace:
Österreichisches Staatsarchiv in Wien
Účel cesty:
1) Výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918.
2) Průzkum spisů k problematice spisové rozluky s Rakouskem ve 20. letech 20. století.
3) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů.
Termín cesty: 26. 11. – 30. 11. 2012
Zprávu podávají:

PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
vedoucí 2. oddělení NA

Mgr. Zbyšek Stodůlka
pracovník 2. oddělení NA

Datum vyhotovení: 7. 12. 2012

Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová, CSc., podepsáno elektronicky.

Pracovní cesta, jež proběhla na základě dohody o výměně pracovníků, proběhla bez
větších komplikací. Překvapivá byla pouze změna v termínu hrazení výdajů spojených
s pobytem, a to z obvyklého počátku cesty na poslední den pobytu. Tato změna zřejmě
koreluje s personálními změnami v ÖStA. Během pobytu jsme se oficiálně setkali s generální
ředitelem ÖStA Doc. Wolfgangem Maderthanerem, který opět vyjádřil zájem o rozšíření
spolupráce s Národním archivem. Zároveň přislíbil účast na slavnostní prezentaci knihy
„Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého badatele“ v červnu 2013 v Praze.
Zároveň byl dohodnut převoz zbývajících archiválií předaných rakouskému státu, jenž se
uskuteční v lednu- únoru 2013. Též jsme se setkali s ředitelem HHSTA dr. Thomasem Justem,
s bývalým generálním ředitelem prof. Mikoletzkým a dalšími archiváři - příslušnými
referenty fondů.
Dr. Vojáček se zabýval analýzou fondu prezidium ministerstva spravedlnosti
s ohledem na archivní rozluky ve 20. letech, dále pak intenzivním studiem nezpracovaného
fondu archivního pověřence k téže problematice. Výsledky výzkumu budou užity v rámci
referátu na konference o Kazbundovi v Jičíně v roce 2013.
Mgr. Stodůlka prostudoval v Haus-, Hof- und Staatsarchiv fond Graf Anton Pergen
(1839-1902), známý také jako Pergen-Papiere (PP) v rozsahu 2 kartonů. Pro potřeby
rakouských kolegů byl pořízen inventární soupis fondu. Z korespondence tohoto evropského
organizátora laického katolického života v poslední třetině 19. století byla pozornost
věnována zejména stykům s českými a moravskými představiteli katolicko-konzervativního
politického

tábora

(Lobkowicz,

Fürstenberg,

Stillfried-Rathenicz).

V

Allgemeines

Verwaltungsarchiv byl prostudován fond Inneres, Ministerium des Inneren, Allgemeine
Reihe, Akten, v rozsahu kartonů 680-682 zachycující zakládání politických spolků v
Předlitavsku v letech 1869-1878. Výsledky výzkumu budou užity v publikaci v odborném
tisku.
Závěr:
Cesta splnila svůj účel, pokračoval průzkum bohemik, byly utuženy a prohloubeny osobní
kontakty s archiváři ÖStA a diskutována spolupráce na společných archivních projektech do
budoucna.

