Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
telefon: +420 974 847 240
e-mail: posta@nacr.cz

*NACRX0031X0A*

ID datové schránky: fe3aixh

NACRX0031X0A

http://www.nacr.cz

Vážená paní
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Ředitelka Národního archivu

Dne: 21.8.2018

Naše značka: NA- 2440-4/02-2018

Vyřizuje/tel.: Koblasa / 974 847 339

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Vídeň
ÚČEL CESTY: Výzkum materiálů k dějinám císařských statků
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Pavel Koblasa
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Pavel Koblasa
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Österreichisches Staatsarchiv (Haus-, Hof- und
Staatsarchiv)
TRVÁNÍ CESTY: 5. – 10. srpna 2018
DATUM VYHOTOVENÍ: 17. srpna 2018
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cesta v rámci programu Institucionální podpora vědy.
Služební cesta probíhala bez komplikací, podle stanoveného plánu.

ČÁST ODBORNÁ :

Během služební cesty byl navštíven Österreichisches Staatsarchiv (Haus-, Hof- und
Staatsarchiv), kde jsem pokračoval ve výzkumu týkajícím se ústřední správy císařských statků
v rámci habsburské monarchie a záležitostí některých císařských statků, především v rakouských
zemích. Bádání se zaměřilo také na personální spisy úředníků císařských statků. Cílem cesty bylo
dále především doplnění některých témat, které je potřebné pro zpracování a vydání chystané
odborné publikace.
Bádání se soustředilo na konkrétní fondy se vztahem ke správě císařských statků uložené ve
výše zmíněné instituci. Především proběhl nezbytný výzkum ve fondech Generaldirektion der
Privat- und Familienfonde – ältere Reihe (Generální ředitelství soukromých a rodinných fondů –
starší řada), Generaldirektion der Privat- und Familienfonde – Sonderreihe (Generální ředitelství
soukromých a rodinných fondů – zvláštní řada), Privat- und Familienfondsgüteroberdirektion Wien
(Vrchní ředitelství soukromých a fondových statků Vídeň).
Výzkum se soustředil především na jmenovací dekrety, personální akta, pomocné knihy všech
výše zmíněných úřadů, inventární seznamy statků a kupní smlouvy, případně související
korespondence.
Nechybělo studium potřebné literatury k tématu, a to především schematismů a topografií,
případně vydaných dějin některých panství. Došlo k několika konzultacím se správkyní
využívaných archivních fondů, s paní Mag. Irmgard Pangerl.
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