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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

MÍSTO: Vídeň (Rakousko)

ÚČEL CESTY: Studijní pobyt v rámci archivní výměny

ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Pavel Koblasa

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Österreichisches Staatsarchiv, Österreichische
Nationalbibliothek

TRVÁNÍ CESTY: 24. – 28. listopadu 2014

DATUM VYHOTOVENÍ: 3. prosince 2014

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Pracovní cesta se uskutečnila v rámci reciproční archivní výměny podle příslušné
resortní dohody uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem. Studijní pobyt byl věnován
výhradně návštěvám v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv) a
Rakouské národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek).
K dopravě do Vídně byl použit vlak. Odjeli jsme ze stanice Praha – hlavní nádraží
v 6,39 hod. a do Vídně přijeli s určitým zpožděním na Wien – Simmering v 11,24 hod.
K překročení hranic došlo v 10,07 hod. v Břeclavi. Po celou dobu jsme bydleli ve
Stephanushausu (Ungargasse 38, A-1030 Wien - III. Bezirk). Zpáteční cesta proběhla
podobným způsobem. Z nádraží Wien - Simmering jsme odjeli v 12,31 hod. a do cílové
stanice Praha – hlavní nádraží přijeli v 17,21 hod. Hranici jsme překročili opět v Břeclavi
ve 13,48 hod.
Během pracovní cesty se nevyskytly žádné problémy.

ČÁST ODBORNÁ:
Studijní pobyt byl tentokrát věnován především bádání v materiálech Rakouského
státního archivu (Österreichisches Staatsarchiv), resp. v jeho části Všeobecném správním
archivu (Allgemeines Verwaltungsarchiv). Zde oba účastníci studovali materiály z fondu
Ministerstvo spravedlnosti (Justizministerium) a Šlechtický archiv (Adelsarchiv), což bylo
nezbytné pro získání chybějících dat pro úspěšné zakončení prací na Slovníku představitelů
justiční správy v českých zemích, který zamýšlí Národní archiv vydat v příštím roce. Kolega
Vojáček ještě využil doplňkové literatury nacházející se v Rakouské národní knihovně
(Österreichische Nationalbibliothek). Kolega Koblasa ještě ve zbytku času studoval materiály
vztahující se k úřadům císařského dvora a úřednictvu císařských panství v Domácím,
dvorském a státním archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), který je rovněž součástí
Rakouského státního archivu (Österreichisches Staatsarchiv).

