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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

MÍSTO: Rakousko/Vídeň

ÚČEL CESTY: Jednání s vedením Rakouského státního archivu o prezentaci ukončeného projektu
Šlechtický archiv, pokračování projektu Slovník představitelů soudní správy 1848–1918
a pokračování v projektu Česko–německých vztahů na sklonku Habsburské monarchie.
Výzkum archiválií k Česko–německým vztahům na sklonku Habsburské monarchie –
pokračování v ediční řadě Promarněná šance.

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Eva Drašarová, CSc.

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Eva Drašarová, CSc.

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Österreichisches Staatsarchiv

TRVÁNÍ CESTY: 26. – 28. 11. 2014

DATUM VYHOTOVENÍ: 4. 12. 2014

SCHVALUJE: PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV ČR

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Pracovní cesta byla realizována v rámci institucionální podpory vědy v roce 2014. Ve středu
26. 11. 2014 jsem odcestovala z Prahy, hl. nádraží rychlíkem v 6.39 hod., který dorazil do
Vídně v 11.24 hod. Byla jsem ubytována v obvyklé destinaci českých badatelů, ve Stephanushaus,
Ungargasse 38, A-1030 Wien. Jde o cenově i lokačně velmi příznivý hotel. Cestu jsem ukončila
v pátek 28. 11. 2014 v 18.30 hod. ve Vídni. Během cesty se nevyskytly žádné problémy.

ČÁST ODBORNÁ:

Pobyt ve Vídni byl plánován jako hybridní – kromě společensko-pracovních setkání se
zástupci vedení Österreichisches Staatsarchiv a jeho jednotlivých oddělení byl koncipován i
jako studijní. Navazoval tak na předchozí studium bohemikálních archiválií na základě
smlouvy o spolupráci mezi Rakouským státním archivem a Ministerstvem vnitra České
republiky. Přestože generální ředitel archivu byl zastoupen svým předchůdcem ve funkci Prof.
Lorenzem Mikoletzkým, vyhradil Doc. Wolfgang Maderthaner vedle své kanceláře prostory
pro mé studium. Rakouská strana, zejména Algemeines Verwaltungsarchiv (dále AVA),
ostatně obecně podporuje české archiváře nadstandardními možnostmi přístupu k archiváliím.
S Prof. Mikoletzkym, Dr. Theimerem a dalšími kolegy s AVA byly domluveny podrobnosti
prezentace knihy Šlechtický archiv. Erbovní listiny v Rakouském kulturním fóru dne 10. 12.
2014. Heuristika byla mj. prováděna i v AVA a to pracovníky Národního archivu. Dále se
upřesňovaly otázky korektur, doplňků a tisku Slovníku představitelů soudní správy v českých
zemích 1848–1918. Publikace bude vydána v roce 2015 jako společná publikace Národního
archivu a Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR (spoluautor PhDr. Martin
Klečacký). I tato práce by neměla takové razantní posuny v realizaci bez výzkumu v AVA.
Paralelně jsem studovala písemnosti prezidia ministerské rady k česko-německým
vztahům na sklonku habsburské monarchie, zejména z let 1912–1915, jež budou součástí
třetího a čtvrtého dílu edice k česko-německým vyrovnávacím jednáním na sklonku
monarchie (první dva díly protokolů a korespondence z let 1911–1912 již vyšly s podporou
Grantové agentury České republiky pod názvem Promarněná šance). Byly zejména ověřovány
citace, připravovány poznámky a typovány dokumenty pro čtvrtý díl k událostem v roce 1914.

Současně proběhl výzkum též v Rakouské národní knihovně zaměřený na normativní
prameny a na dobový tisk. Heuristika není dosud uzavřena a bude nutné v příštím roce
pokračovat za pomoci finančních prostředků, jež Národní archiv díky svým vědeckým
výsledkům dostává mimo běžný rozpočet na institucionální podporu vědy. Ze stejných zdrojů
by se mohlo realizovat i vydání knihy, a to pravděpodobně v roce 2016 či 2017.

