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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Služební cesta se uskutečnila v rámci plánu a byla realizována z prostředků institucionální 
podpory vědy. Jejím cílem bylo pokračovat ve výzkumu tzv. knih poštovních tras, které jsou 
uloženy v Rakouském státním archivu. 

Služební cesta byla zahájena dne 18. 9. 2017 autobusem Eurolines – pravidelná linka 
Praha – Vídeň. Ubytování bylo stejně v minulých letech zajištěno v ubytovacím zařízení 
Stephanushaus, Ungargasse 32.  

Služební cesta byla ukončena dne 22. 9. 2017. Pobyt proběhl bez jakýchkoli komplikací. 

 

ČÁST ODBORNÁ :   

 Cílem služební cesty bylo pokračování v podrobném průzkumu a studia knih poštovních 
tras, které se nalézají v Rakouském státním archivu, oddělení Všeobecný správní archiv, Finanční 
archiv a Archiv Dvorské komory, fond Handelsministerium – Postbestände. Služební cesta byla 
realizována v rámci dlouhodobého výzkumného projektu, na kterém se podílejí Tomáš Kalina a 
Jan Kahuda a jehož cílem je vytvoření kompletní evidence poštovních tras všech typů na území 
českých zemí v 19. století. 

Letošní pobyt byl zaměřen na knihy tras poselské pošty (Botenpost), označené 
v uvedeném fondu pořadovými čísly 71–82. Nejprve byl proveden obsahový a formální rozbor 
všech uvedených knih a typů jejich záznamů a podařilo se určit mezní data záznamů 
v jednotlivých knihách. Veškerý zbývající čas byl věnován evidenci jednotlivých tras a jejich částí, 
které se týkají českých zemí, a to formou strukturovaného popisu v kombinaci se zhotovením 
fotokopií vybraných záznamů. Celkem bylo kompletně prohlédnuto 859 poštovních tras. Ve více 
než polovině z těchto tras byly evidovány tratě posélací pošty probíhající územím českých zemí. U 
obsahově významných nebo obsáhlých záznamů (především obecnější popis vzniku nebo zrušení 
tratě nebo případy častějších změn jízdních řádů bylo zhotoveno cca 450 snímků. Při 
následujících služebních cestách bude pokračováno ve shromáždění nových a korekci již 
shromážděných údajů o jednotlivých poštovních trasách.  

Současně provedl autor této zprávy základní průzkum poštovních tras balíkové pošty 
(Packpost), kniha č. 86 zmíněného fondu, na který naváže příští služební cesta. 
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