
Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování 
cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při 
výjezdu více pracovníků na tutéž služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou 
cestovní zprávu. 

 

 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Dana Hřebecká 

Pracoviště – dle organizační struktury 1. 5. 3. 

Pracoviště – zařazení OPK Technolog – vedoucí oddělení 

Důvod cesty odborná exkurze do severoitalských archivů a knihoven 

Místo – město Itálie 

Místo – země Itálie 

Datum (od-do) 10. – 18. 5. 2019 

Podrobný časový harmonogram 10.5. – odjezd z Praha Hradčanská ve 21:00 hod, přechod 
hranic 11.5. v 0:15 hod. 
17.5. odjezd z Milána v 18:15 hod, přechod hranic 18.5. ve 
4:40 hod.  

Spolucestující z NK 0 

Finanční zajištění NAKI II 0146 

Cíle cesty Návštěva archivů a knihovny a jejich odborných pracovišť. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Turín a Milano - návštěva státního archivu. V Italských 
archivech je uloženo více jak milion pergamenových listin, 
okolo osmi milionů evidenčních jednotek (kartony, svazky, 
fascikly), které přibližně zaujímají 930 000 bm. Součástí 
archivu v Turíně je starověká knihovna a archivní škola. 
Milano – návštěva knihovny Ambrosiana. Ambrosiánská 
knihovna vlastní mimo jiné asi 30 tisíc rukopisů. K 
nejvzácnějším patří iluminovaný rukopis Iliady z 5. století 
Ilias Ambrosiana, soubor více než 2000 da Vinciho kreseb a 
rukopisů. Galerie uchovává například Portrét hudebníka od 
Leonarda a další díla předních italských malířů, jako byli 
Tizian, Sandro Botticelli, Bramantino, Raffael Santi. 



Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování 
cesty do 2 týdnů po jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při 
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Program a další podrobnější informace Pá  10.5. – odjezd ve večerních hodinách z Prahy –noční 
přejezd Německem- směr Bolzano 
So 11.5. - zastávka v Parco Naz. Inc. Rupestri u 
obcí Capo di Ponte a Paspardo - Turín (nocleh 
hotel Albergo Guido Reni Via Tempio Pausania 
43, Mirafiori, 10137 Turín) 
Ne 12.5. Aosta – Castello Fenis – Venes – Turín 
(nocleh) 
Po 13.5. – Turín – návštěva státního archivu a 
prohlídka města – odpoledne Susa – zpět Turín 
(nocleh) 

Út 14.5. – Turín – Pavia – Certosa di Pavia –  
Lodi (nocleh Lodi Hotel Via Achille Grandi 7, 26900, Lodi) 

 

St  15.5. – Milano  - návštěva státního archivu 
– Bergamo – Lodi (nocleh) 
Čt 16.5. - Milano – Lago di Maggiore (Stresa) – 
Varallo – Lodi (nocleh) 
Pá 17.5. – Milano-  Ambrosiana (návštěva 
knihovny), prohlídka města – noční přejezd 
So 18.5. – návrat do Prahy v dopoledních 
hodinách 
 
 

Přivezené materiály 0 

Datum předložení zprávy 22.5.2019 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného  

Vloženo na Intranet  

Přijato v mezinárodním oddělení  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


