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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

MÍSTO: Amberg, Německo 

 

ÚČEL CESTY: Prezentace česko-bavorského archivního průvodce 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka NA a PhDr. Zdeňka Kokošková, ved. 3. 
oddělení NA 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Zdeňka Kokošková 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Státní stavební úřad Amberg-Sulzbach a Státní archiv Amberg 

 

TRVÁNÍ CESTY: 14. 5. 2015 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 14. 5. 2015 

 

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

 podepsáno elektronicky 

   

  



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:   

Z Prahy jsme vyjeli v 7.00 hodin ráno služebním automobilem, v 10.15 hod. jsme dorazili ke 
Státnímu stavebnímu úřadu Amberg-Sulzbach v Ambergu.  Z Ambergu jsme odjížděli ve 14.00 hod. a 
do Prahy jsme dojeli v 17.00 hodin. Cesta proběhla bez potíží. 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Samotný slavnostní akt / program započal v 11.00 hodin v přednáškovém sále Státního 
stavebního úřadu Amberg-Sulzbach v Ambergu. Účastnili se na něm čeští i bavorští archiváři 
podílející se na vzniku průvodce a mnoho dalších hostů. Uvítání pronesla Dr. Margit Ksoll-Marcon 
M.A., gen. ředitelka Státních archivů Bavorska a Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu 
v Plzni. Shromážděné pozdravil za bavorskou stranu představitel Bavorského st. ministerstva pro 
vzdělávání, kulturu, vědu a umění, za českou stranu Dr. Jiří Úlovec z odboru archivní správy MVČR a 
generální konzul Dr. Milan Čoupek. 

Na představení bavarik ve fondech českých státních archivů a bohemik ve fondech bavorských 
státních archivů, ale i na slavnostním spuštění česko-bavorského archivního průvodce (v české i 
německé jazykové verzi) se podílel Mgr. Karel Halla, ředitel SOkA Cheb a Dr. Julian Holzapfl 
z Generálního ředitelství bavorských státních archivů. Webová adresa průvodce nacházejícího se na 
internetových stránkách projektu Porta fontium: http://www.portafontium.cz/cbguide.  

V závěru slavnostního aktu přednesl přednášku Prof. Bernhard Löffler z katedry bavorských 
dějin na Univerzitě v Řezně.  

Poté následovala prohlídka výstavky bohemik ve Státním archivu Amberg a malé občerstvení 
v prostorách studovny archivu. 

 

ZÁVĚR:  
 
 Do června letošního roku má být na uvedených webových stránkách k dispozici kompletní 
průvodce, který umožní českým i německým badatelům rychlou orientaci v dokumentech zejména 
politické, hospodářské a kulturní oblasti od raného středověku až po konec 20. století týkajících se 
bavarik, resp. bohemik. Zatím jsme mohli ocenit výsledky projektu v segmentu týkajícím se SOA 
Plzeň.  
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