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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Mnichov
ÚČEL CESTY: Převezení putovní výstavy Handel im Herzen Europas z Mnichova do
Prahy, bádání v Bavorském hlavním státním archivu
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., PhDr. Zdeňka Kokošková
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: pobočka Spolkového archivu v Bayreuthu (Bundesarchiv
Bayreuth – Lastenausgleichsarchiv) Bavorský hlavní státní archiv (Bayerisches
Hauptsaatsarchiv), Collegium Carolinum

TRVÁNÍ CESTY: 28. 2. 2019 až 1. 3. 2019

DATUM VYHOTOVENÍ: 10. 4. 2019

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Zahraniční pracovní cesta byla zahájena odjezdem z Prahy služební vozem 28. února 2019
v 7:21, téhož dne v 11:31 bylo dosaženo pobočky Spolkového archivu v Bayreuthu (Bundesarchiv
Bayreuth – Lastenausgleichsarchiv), kde jednak bylo krátce jednáno a především se uskutečnila
nutná přestávka z důvodu odpočinku řidiče. Po hodině pobytu v Bayreuthu pokračovala služební
cesta do Mnichova. V Mnichově bylo nejprve dosaženo hotelu Imperial, v němž se účastnici
služební cesty mezi 15:05 a 15:20 ubytovali. Poté oba účastníci odjeli do budovy Bavorského
hlavního státního archivu (Bayerisches Hauptsaatsarchiv) a začali se věnovat odborným úkolům.
Cesta zpět byla zahájena 1. 3. 2019 v 16:06, přejezd hranic se uskutečnil téhož dne v 19:36 a
služební cesta byla ukončena příjezdem do budovy Národního archivu téhož dne ve 21:52.

ČÁST ODBORNÁ :
28. 2. 2019 bylo jednáno v pobočce Spolkového archivu v Bayreuthu (Bundesarchiv Bayreuth –
Lastenausgleichsarchiv). Byly krátce probrány technické záležitosti převozu několika desítek
exemplářů doprovodné publikace Handel im Herzen Eruropas do Mnichova a Prahy a tyto
exempláře byly naloženy do služebního vozu. V Bavorském hlavním státním archivu (Bayerisches
Hauptsaatsarchiv) jednal 28. 2. 2019 PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. s Dr. Johannesem MossdieleHitzlerem o průběhu a ohlasech výstavy jak ve veřejnosti, tak v tisku a o technických
náležitostech přesunu výstavy do budovy Univerzity Ludvíka Maximiliána, kde se měla při
příležitosti konání 23. Mnichovského setkání bohemistů (23. Münchner Bohemisten Treffen),
které pořádalo Collegium Carolinum, vystavit. Shodou okolností totiž se podařilo ve středu 27. 2.
2019 domluvit s organizátorem setkání Dr. Robertem Luftem krátkodobé přestavení výstavy
účastníkům a nabídnutí doprovodných publikací.
V pátek 1. 3. 2019 byly s pomocí pracovnice Bavorského hlavního státního archivu (Bayerisches
Hauptsaatsarchiv) M.A. Ingrid Sauerové a za zprostředkování Dr. Roberta Lufta přesunuty bannery
výstavy ve složeném stavu do budovy Univerzity Ludvíka Maximiliána a tam na určeném místě
rozvinuty. Vzápětí byla výstava Dr. Robertem Luftem představena účastnicím a účastníkům
setkání bohemistů a současně zpřístupněna. Následně byly v rámci jednacího programu 23.
Mnichovského setkání bohemistů v krátkém expozé Pavlem Dufkem auditoriu předestřeny
okolnosti vzniku a vytváření výstavy Handel im Herzen Europas a její doprovodné publikace.
Během přestávky v jednání Pavel Dufek (jakožto jeden z autorů výstavy) odpovídal na otázky
týkající se výstavy a událostí a dokumentů zobrazovaných v ní a v doprovodné publikaci.
Doprovodná publikace byla nabídnuta účastnicím a účastníkům k volnému rozebrání a značný
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počet jejích výtisků byl následně rozebrán. Krátce před 16. hodinou byly bannery výstavy za
pomoci pracovníků Collegia Carolina svinuty a naloženy do služebního vozu.
PhDr. Zdeňka Kokošková navštívila v uvedených dnech Bavorský hlavní státní archiv a
dokončovala v tamních fondech Říšský mistodržitel a Ministerstvo vnitra studium dokumentů
k edici Představitelé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava – část oberladráti.
Příloha: 4 ks
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