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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Vídeň (Rakousko)
ÚČEL CESTY: Výzkum knih poštovních tras k připravované edici
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Tomáš Kalina
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Tomáš Kalina
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Rakouský státní archiv ve Vídni
TRVÁNÍ CESTY: 12.–16. 9. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 20. 9. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Služební cesta byla realizována v rámci institucionální podpory vědy v NA. Do Vídně jsem
odjel dne 12. 9. 2016 v 8.00 autobusem společnosti Eurolines, příjezd 11.55. Ubytování
bylo zajištěno v ubytovacím zařízení Stephanushaus, Ungarngasse 38.
Zpáteční cesta proběhla dne 16. 9. 2016 autobusem společnosti Studentagency, odjezd
Vídeň 19.40, příjezd do Prahy 23.35.
Během cesty nenastaly žádné mimořádné události.

ČÁST ODBORNÁ :
Cílem služební cesty bylo pokračování v systematickém výzkumu poštovních tras
v habsburské monarchii v 19. století, jejichž evidence se nachází v tzv. knihách
poštovních tras, které jsou součástí archivního fondu Handelsministerium, fondová část
Postbestände uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni (oddělení Všeobecný
správní archiv, Finanční archiv a Archiv Dvorské komory).
Uvedené evidenční knihy poštovní trasy byly účastníkem cesty objeveny v rámci průzkumu
bohemik v Rakouském státním archivu v letech 2008–2010 a od té doby jim autor této
zprávy věnuje pozornost (spolu s J. Kahudou o nich připravil v roce 2015 referát na
konferenci Pekařovy společnosti Českého ráje v Mladé Boleslavi, publikováno
v příslušném sborníku). Cílem tohoto výzkumu je v první fázi postižení evidence všech
poštovních tras, které zasahovaly v uvedeném období na území dnešní ČR.
V rámci této služební cesty jsem dokončil evidenci všech poštovních tras typu Carriolpost
z let 1836–1895, kn. č. 83: kontrola předchozích údajů, doplnění vynechaných tras a
doplnění chybějících údajů do založené databáze CARRIOLPOST.
V druhé části cesty se podařilo získat základní údaje o všech poštovních trasách typu
Reitpost (kn. č. 87–88) z let 1836–1895 s přesahy až k roku 1819.
Poslední den služební cesty byla zahájena kontrola záznamů poštovních tras typu Eilpost
(kn. č. 84–85).
Služební cesta zcela splnila stanovené cíle, podařilo se během ní výrazně pokročit
v projektu zamýšlené publikace – evidence poštovních tras. Účastník cesty doporučuje
pokračovat v tomto výzkumu i v příštím roce (dle možnosti ve spolupráci s J. Kahudou),
kdy by byla pozornost zaměřena na další typy poštovních tras (dokončení Eilpost, dále
Botenpost, event. Packpost).
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