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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

 

MÍSTO: Wien (Rakousko) 

 

ÚČEL CESTY: Využití archivních materiálů týkajících se českých zemí v oblasti císařských panství 
a statků 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: Pavel Koblasa 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: Pavel Koblasa 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Österreichisches Staatsarchiv (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) 

 

TRVÁNÍ CESTY: 4. – 8. srpna 2014 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 15. srpna 2014 

 

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

 podepsáno elektronicky 

   



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Cesta byla realizována díky institucionální podpoře vědy a výzkumu. Studijní pobyt byl 

věnován návštěvám v Rakouském státním archivu sídlícím ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv, 

resp. v jeho nejstarší části, v Domácím, dvorském a státním archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv). 

K dopravě do Vídně byl použit vlak. Odjel jsem ze stanice Borovany v 8,29 hod. a do Vídně 

dorazil na Kaiser Franz Josefs-Bahnhof v 11,31 hod. K překročení hranic došlo v 9,07 hod. v 

dolnorakouském městě Gmündu. Po celou dobu jsem bydlel ve vídeňském Hotelu Artis (Am Rennweg 

51, A-1030 Wien - III. Bezirk). Zpáteční cesta proběhla stejným způsobem. Z nádraží Kaiser Franz 

Josefs-Bahnhof jsem odjel v 16,24 hod. a do cílové stanice Borovany jsem přijel v 19,30 hod. Hranici 

jsem překročil v Gmündu v 18,51 hod. 

Během pracovní cesty se nevyskytly žádné problémy. 

 

 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Výzkum se zaměřil především na hospodářské poměry panující na císařských panstvích 

v Čechách a na vyhledávání údajů k vrchním úředníkům, kteří na dotčených panstvích a statcích 

pracovali. U úředníků se podařilo dohledat především informace k jejich jmenování, povýšení, 

vyznamenání či úpravě požitků. K tomu bylo nutné bádat ve fondech Generaldirektion Ah. Privat - 

und Familienfonde - ältere Reihe, Generaldirektion Ah. Privat - und Familienfonde - jüngere Reihe, 

Generaldirektion Ah. Privat - und Familienfonde - Sonderreihe, případně ve fondech Kabinettskanzlei 

- Reservate a Obersthofmeisteramt. K získání informací o prvotním utváření císařských enkláv na 

Moravě a v Uhrách v období vlády císaře Františka I. Štěpána a jeho ženy Marie Terezie posloužily 

dokumenty uložené ve fondu Hausarchiv - Poschakten. Základní dokumenty ke statutu habsburského 

rodinného fondu a ke zřízení rodinného fideikomisu v Čechách byly nalezeny ve fondu Hausarchiv - 

Familienurkunden. Řada bohemik z oblasti hospodářství byla objevena ve fondu 

Obersthofmarschallamt, kde jsou mimo jiné uloženy osobní pozůstalosti rakouského císaře 

Ferdinanda I. (1793–1875) a jeho nástupce Františka Josefa I. (1830–1916). Zde jsem procházel 

zejména celkové hospodářské přehledy, účetní sumáře, spisy k pozůstalostnímu řízení a inventární 

soupisy pro jednotlivá panství. 
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