
 

 

Zpráva ze služební cesty do Rakouska – Vídeň 
 

 

Účel cesty: Práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových 

institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023 

Termín cesty: 26. 8. 2013 – 30. 8. 2013 

Účastníci cesty: Mgr. Jan Kahuda; PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. 

Vojáček Milan, Ph.D.; Národní archiv 
 

 

 

 

Zprávu podává:  
               Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv 

 

 

Datum vyhotovení: 20. 10. 2013 

 

Podpis ředitelky archivu: PhDr. Eva Drašarová CSc., podepsáno elektronicky 
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Organizační údaje o služební cestě 
 

Odjezd z Prahy: dne 26.8.2013 v 8.00 hod. autobusem (Eurolines) 

Příjezd do Vídně : dne 26.8.2013 ve 11.55 hod.  

Odjezd z Vídně: dne 30.8.2013 v 18.00 hod. autobusem (Eurolines) 

Příjezd do Prahy: dne 30.8.2013 v 21.55 hod. 

Ubytování: v hotelu „Stephanshaus, Ungargasse 38, Vídeň (4 noci) 

Vyúčtování cesty provedeno v NA v předepsané lhůtě po návratu. Placeno z prostředků 

projektu INTERPI 

Průběh pobytu: Konzultace a průzkum stanovených archivních fondů v Österreichische 

Staatsarchiv/Algemeine Verwaltungsarchiv. 

 

 

Průběh a výsledky jednání 
 

Pobyt navazoval (již třetím rokem) na obdobný v roce 2011 a 2012. Byl věnován 

průzkumu vybraných archiválií týkajících se organizace a správy s ohledem na korporativní 

entity z období 19. – 20. století. Vedle toho se podařilo získat informace o řadě významných 

osobností přelomu 19. – 20. století. Vedle vlastního organizačního vývoje byl sledován vývoj 

koncepcí a návrhů uspořádání státní správy. Opět se potvrdilo, že největší význam ze 

spisového materiálu mají přednesy císaři, které obsahují základní informace i zdůvodnění, 

takže po konfrontaci s dobovými tištěnými prameny (zejm. věstníky a zákony) lze celkem 

přesně rekonstruovat správní dějiny.  

Z důvodu využití času ve Vídni byly zpravidla večery věnovány studiu v Rakouské 

národní knihovně (ÖNB) – studovány byly opět zejména v Čechách nedostupné schematismy. 

Součástí návštěvy Rakouského státního archivu byl i další rozvoj styků z kolegy 

z Allgemeines Verwaltungsarchiv. 
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Zhodnocení a přínos cesty 
 

Z odborného hlediska cesta naplnila očekávání; díky výborné spolupráci s rakouskými 

kolegy bylo možné prostudovat řádově více archiválií.  

Získané podklady, resp. informace z nich, pomohly při tvorbě návrhu funkčního 

modelu korporativních entit a byly využity k příspěvku na semináři v Národním technickém 

muzeu. 

 

Nedostatky a problémy: nevyskytly se 
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