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ÚVOD
Předložená práce podává základní informace a zdroje
informací o vývoji poštovnictví a pošt v Brně. Tyto pošty
mají

dlouhou

a spletitou historii. Ucelená práce, zabýva-

jící se touto problematikou, dosud neexistuje. Mým záměrem
tedy bylo podat souvislý a přehledný celek, který bude
přesněji a kompletněji sledovat okolnosti vzniku brněnských
pošt a jejich fungování od počátku až do rozpadu Rakousko Uherska.
Důvodem vzniku této práce nebyl pouze fakt, že dosud
nemáme žádný souvislý text, pojednávající o tomto tématu,
ale také skutečnost, že mě tato problematika zajímá. Řadu
materiálů jsem získala již během předchozího studia a při
té příležitosti zjistila, že tato problematika není kompletně zpracována. Práce vznikala především na základě badatelské činnosti v Moravském zemském archivu a studia v
Moravské zemské knihovně.
Práce je rozčleněna do čtyř jednotlivých kapitol a
dalších podkapitol tak, aby přehledně a chronologicky sledovala danou tematiku. První kapitola uvádí základní informace o počátcích poštovnictví v Brně. Poukazuje na okolnosti vedoucí ke vzniku pošt. Druhá kapitola se zaměřuje na
historický vývoj v novověkém období. Další kapitola se zabývá dlouhým 19. stoletím a čtvrtá, stěžejní, počátkem 20.
století až do rozpadu Rakousko – Uherska. V jednotlivých
podkapitolách

je

čtenáři

nabízena

možnost

srovnat

danou

problematiku v jednotlivých obdobích a vytvořit si představu o jejím vývoji od doby vzniku první zdejší pošty. Představeny jsou rovněž důležité události a osobnosti, které
rozvoj poštovnictví doprovázely a které byly ve vývoji pošty podstatné až do mezního roku 1918.
K celkovému poznání mi posloužil uvedený seznam pramenů a literatury. Zde je nutno podotknout, že nejzákladnější
informace

jsem

načerpala

z uvedené

monografie

Františka
5

Žampacha. Podrobnější náhled do problematiky mi poskytly
teprve jednotlivé práce, uvedené v již zmíněném seznamu,
ale také materiály z knihy Sedm, Ředitelství pošt a telegrafu v Brně, uložené v Moravském zemském archivu a další.
Detailnější poznatky, přímo se dotýkající okolností vývoje
poštovnictví, jsem nalezla v Moravském zemském archivu. Bylo tedy třeba věnovat čas a pozornost vlastní badatelské
činnosti v archivu.
Práci bylo nutné vytvořit na základě přímé metody získávání informací z pramenů a jejich tříděním. Celá práce je
psána na základě progresivní metody. Je patrné, že postupný
vývoj na sebe plynule a logicky navazoval, a proto sledujeme tento diachronní přístup.
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I. Počátky poštovnictví v Brně
Velké

změny

pro

země

Koruny

české

znamenal

nástup

Habsburků, kteří na český trůn usedli v roce 1526, a české
země se tak staly součástí rakouských dědičných zemí.
Habsburkové zavedli, kromě mnoha dalších novot, pravidelné poštovní spojení, které jim zajišťovalo písemný styk
se všemi kouty ovládaného území. Při organizaci poštovního
spojení

využili

především

zkušeností

šlechtické

rodiny

Thurn-Taxisů ze severní Itálie, která měla na starost poštovní činnost na území německé říše již od 15. století a
která

zastávala

nejvyšší

funkce

dvorských

poštmistrů

ve

Vídni. Základem souvislé poštovní sítě byly stanice, které
sloužily k přepřahání koní kurýrů. Nejstarší poštovní trasa, kterou Antonio Taxis vytvořil, byla mezi Prahou, Vídní
a Táborem.
A právě do tohoto období spadají také první zmínky o
přepravě listovních zpráv v Brně, kdy zde fungovali pěší a
jízdní poslové. Tato přeprava zpráv však byla velmi nepravidelná a neorganizovaná. Poštovní řád z roku 1535, který
byl vydán za vlády Ferdinanda I. Habsburského1, zajistil
hlavnímu

městu

Markrabství

moravského

poštovní

spojení

s Vídní. Moravští kurýři a pěší poslové spadali pod působnost dvorského úřadu ve Vídni. Poslové nedoručovali korespondenci pouze do Vídně, ale orientovali se i na další moravská města,

například na Olomouc či Opavu.

Velkou konkurencí byli poštovním poslům řezníci, kteří
při své cestě za prací po zemích českých doručovali i psaní. Postupem času dokonce hrozilo, že se někteří řezníci
budou věnovat spíše poštovní činnosti, než-li své vlastní
profesi. Konec tomu učinil až panovník Rudolf II., který
vydal nařízení, které velmi výrazně omezovalo poštovní čin1

Šujan, F.: Dějepis Brna. Brno 1902, s. 183.
„ Za Ferdinanda byla již v Brně pošta, kterou měla patricijská rodina
Metzerova z Rakous (kolem 1550)”.

7

nost řezníků. Patent, zakazující konkurenci sběr pošty, vyšel až v roce 1726, kdy poštovním vozům konkurovaly soukromé formanské vozy.
V roce 1605 se císař Rudolf II. česky psaným mandátem
snažil vytvořit nové poštovní úřady na trase z Prahy do Brna. Tato trasa vedla přes Kolín, Čáslav a Český Brod. Dvorský poštmistr Jiřík Pichl z Pichlbrku, kterému byl mandát
adresován, jej však pro řadu svých výhrad odmítl a snaha
panovníka o vytvoření nových poštovních úřadů tak zůstala
pouze na papíře2.
V období třicetileté války dochází k útlumu v rozvoji
poštovnictví nejen na Brněnsku, ale i v celé oblasti českých zemí. Pošta do té doby měla předepsanou dobu, do které
musela

být

písemná

zpráva

předána

adresátovi.

O

určité

zrychlení přepravy dopisů, především pak mezi Prahou a Brnem, se zasloužil i, v té době ještě biskup, František Ditrichštejn, čímž se ovšem dostal do sporu se zemským hejtmanem Karlem starším ze Žerotína. Ten viděl poštu jako faktor, potlačující svobodu svědomí a národní nezávislost. Ditrichštejn však na výhrady Karla staršího ze Žerotína nereagoval a za podpory vlády se mu podařilo získat finanční
prostředky na zřízení nových pošt. Každou středu tak pravidelně do Prahy přicházel posel s písemnostmi z Brna, Olomouce, Bratislavy i Uher.
Thurn-Taxisové si vytvořili z organizování poštovních
spojení zlatý důl. Jejich působení však v 17.století končí.
Nahrazuje je rodina Paarů, pocházející z Lombardie, která
v roce 1622 získala nejvyšší dvorský poštovní úřad ve Vídni. V jejich rukou byla organizace listovní přepravy až do
vlády Marie Terezie, kdy přešla pod moc státní správy.
V roce 1748 vydala poselský a poštovní řád. Postupně se
zhušťovala poštovní síť – např. na Moravě v roce 1740 fun-

2

Žampach, F.: O poště v Brně. Brno 2000, s. 15.
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guje čtyřicet pošt, k čemuž přispěla i jejich postupná modernizace a výstavba silnic.
Ale vraťme se k Brnu. Jedna z nejstarších písemných
zmínek o poštovním úřadu v Brně pochází z roku 1623. Uvádí
se, že zde funkci brněnského poštovního správce vykonával
Valentin Sartor3,

který byl ovšem nekatolíkem. Proto musel

po 22.březnu 1625 opustit Brno. V tento den bylo totiž vykonáno nařízení krále, vydané 27.12.1624, že všichni nekatolíci musí opustit zem4. Místo něho se správcem brněnských
pošt stává Vincent Wisinger.
Dalšími brněnskými poštmistry, následujícími po Vincentu Wisingerovi, byli Georg Kunsthe, Jan Jiří Mezer, Jan
Jiří z Metzburku či Jan Vilém Appelmann. Poslední dva zmínění získali
smluv

od

poštmistrovský „titul” zakoupením zvláštních

nejvyššího

dvorského

poštmistra5.

Jan

Jiří

z Metzburku získal dokonce v roce 1714 za své zásluhy titul
„urozený” a jeho náhrobek je umístěn v kostele sv. Jakuba
v kněžišti vlevo od oltáře. Za své zásluhy byl rytířským
titulem odměněn také poštmistr Leopold Vilém von Appelmann.
Na mapě Matyáše Seuttera z Augsburku z roku 1736 je
Brno označeno nápisem „Brünn” a značkou poštovní trubky6.
Poštovní trubka byla symbolem pošt od 17.století. Kolem
roku 1615 její užívání zavedla rodina Thur-Taxisů. Byla zavěšena na barevné šňůře a její nošení bylo považováno za
výsadu a jakési vyznamenání pro poštmistry. Poštmistr byla
osoba politicky i osobně bezúhonná, znalá úředního jazyka.
Před vykonáváním své služby musel každý poštmistr složit

3

Tamtéž. s. 16.
Šujan, F.: c.d., s. 211.
„…Kdo nebyl katolíkem, nesměl ve městě ani obchodu ani řemesla provozovati, sňatek manželský byl platným jen ten, který byl posvěcen po
způsobu katolickém, jen katolíci směli býti měšťany a činiti platnou
zavěť. Cechy měli dbáti, aby mistři s rodinami pravidelně do kostela
chodili a se postili, k čemuž tovaryše a učně přidržovati měli zase
mistři.“
5
Žampach, F.: c.d., s. 16.
6
Kramář, J.: Sbírka poštovních map. In: Poštovní kurýr, 2005, číslo 7.
s. 8.
4

9

úřední přísahu a peněžní kauci, či hypotékou zatížit vlastní nemovitost do výše hodnoty místnosti, kde měl být vykonáván poštovní provoz. Tyto místnosti musely mít určité náležitosti – topení, později světlo a také musely být dostatečně před vloupáním. Poštmistři se také zajišťovali dostatek koní, později údržbu a úpravu vozidel.
V roce 1749 byl v Brně zřízen úřad Vrchní poštovní
správa, pod jehož působnost spadaly všechny moravské poštovní úřady. O sto let později, v roce 1850, zde bylo zřízeno Poštovní ředitelství, pod nějž spadalo osm poštovních
státních úřadů v Brně, Opavě, Olomouci, Břeclavi, Bohumíně,
Zábřehu, Hranicích a Svinově, dále 67 pronajatých poštovních stanic, dvě poštovní přespřežní stanice v Brně a Opavě, 102 soukromých poštovních expedic, 11 železničních expedic a 40 poštovních sběren7. O rok dříve (1749) byla zavedena pojízdná pošta, která dopravovala vždy jednou týdně
písemnosti a zboží z Vídně, přes Brno, až do Olomouce. A od
roku

následujícího

jezdila

pošta

pravidelně

každý

den

z Brna do Olomouce, Prahy, Jihlavy, Znojma, Vídně a zpět8.
19.

století

přineslo

reformu

nejvyššího

dvorského

poštmistra Maxmiliana rytíře z Ottenfeldu9, která se týkala
organizace

poštovnictví.

Byly

zavedeny

první

poštovní

schránky, pro rychlejší dopravu začaly být využívány také
dostavníky. V roce 1837 byl vydán rakouský poštovní zákon10, který stanovil pravidla pro doručování pošty, a od
7

Kopecký, F.: Stará pošta a bitva Tří císařů. Brno 1996, s. 16.
Tamtéž. s. 25.
9
Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých
zemích, Praha 1968, s. 33.
10
Platina, J. M.: Císařskokrálovská pošta VELKÁ. Brno 2004. Zákon platil až do roku 1946.
Preambule rakouského poštovního zákonu: „Majíce na mysli důležité výhody, které poskytuje občanům účelné uspořádání státního poštovního
ústavu a snažíce se zdokonaliti prostředky tohoto ústavu, aby doprava
byla oživena, rozhodli jsme se, že dáme pečlivě přezkoušeti zákony a
předpisy o poštovnictví. Nařídili jsme proto, aby byla nejen shrnuta
zákonná ustanovení v jasné předpisy a přesně určeny meze výhradních
práv, oprávnění a výsad vyhrazených státu, nýbrž aby také přitom bylo
poskytnuto dopravě a výdělečné činnosti našich občanů jakékoliv ulehčení, jež lze sloučiti s účelem a podstatou poštovního ústavu.”
8

10

poloviny 19. století poštu organizovala Nejvyšší dvorská
poštovní správa ve Vídni. Po roce 1850, který byl rokem
inovací a novinek, spadá pod ministerstvo obchodu. 1.10.
téhož roku byl veřejnosti zpřístupněn telegraf v Brně, Olomouci, Praze a Bohumíně. V souvislosti s postupným rozvojem
a rozšiřováním moravské metropole začínají postupně vznikat
v různých městských částech v Brně jednotlivé poštovní úřady.
Na rozvoj poštovnictví má vliv také vývoj železnic,
telefonů a telegrafů. První koněspřežní železnice byla vybudována mezi Lincem a Českými Budějovicemi, která je od
roku 1825 využívána pro balíkovou přepravu. První poštovní
vlakové vozy ale vznikají až mezi Bohumínem a Vídní v roce
1850. V témže roce vyšly první poštovní známky na rakouském
území11 jako forma úhrady poštovného a díky nim se využívání poštovních služeb rozšířilo i mezi širokou veřejnost.
Z počátku byla totiž cena za doručení zásilky určována jednotlivými poštmistry. Od roku 1810 byly sazby rozlišovány
podle vzdálenosti – na trati do čtyř stanic byl dopis doručen za 16 krejcarů a na trati nad čtyři stanice za 32 krejcarů.
Postupně dochází k modernizaci a dalšímu rozvoji organizace poštovního systému. Vznikají nové instituce, jako
například Světová poštovní unie, jejíž založení je datováno
na 4.10.1874 a jejímž cílem bylo zabezpečit vývoj mezinárodního poštovního spojení a sjednotit podmínky pro mezinárodní poštovní přepravu.
V roce 1881 se objevuje první veřejná telefonní budka
v Čechách. V roce 1890 vychází první pohlednice s obrázkem
Karlova

mostu

a

o

několik

let

později

první

známka

s vyobrazením Hradčan, jejímž autorem je Alfons Mucha.

11

První poštovní známky vyšly v Anglii 6. května v roce 1840. Byla na
nich vyobrazena královna Viktorie. Jejím tvůrcem byl Rolland Hill.

11

Ve druhé polovině 19.století se modernizuje technické
vybavení pošt. Objevují se nové moderní sklonné váhy, orážecí stroje, mechanické počítačky, psací stroje, výplatní
stroje

a

první

automaty

na

prodej

poštovních

známek.

20.století se vyvíjí ve stejném inovačním rytmu, jako století předchozí. Zkvalitňují se služby pro zákazníka – objevuje se poštovní novinová služba, SIPO – sdružené inkasní
platby obyvatel. Zavádí se užívání PSČ, což umožňuje využití automatické třídící linky na zpracovávání listovních zásilek. A v roce 1994 je zaveden software APOST, čímž byl
zautomatizován provoz poštovních úřadů.
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II. Brno a jeho pošta do novověkého období

1. ORGANIZACE

DOPRAVY LISTOVNÍCH ZPRÁV

Zásadní změny v organizaci dopravy poštovních zásilek
přinesla vláda Habsburských panovníků, jak již bylo zmíněno
výše. Rodina Taxisů, které byla organizace poštovního spojení nad tak obrovským územím svěřena do rukou, kladla důraz především na operativní správu – pravidelné poselské
spojení.
Poslové byli vybaveni poselskou knížkou. Ta představoval

úřední

doklad,

který

opravňoval

jeho

majitele

k vykonávání poštovní činnosti. Poslové však měli i označení na svém oblečení. Tímto označením se rozumí znak městský
či zemský. Nad jednotlivými posly drželi dohled poselští
mistři, kteří evidovali jejich počet a starali se o ně. Poslové jim byli podřízeni12.
Rodina Thurn-Taxisů se však specializovala, především
na poselské jízdy, které zavedla také na území Habsburské
říše.
Je však nutné si uvědomit, že na počátku novověku bylo
poštovní spojení nepravidelné. Vlastně poslové, ať již pěší
či jízdní, byli využíváni pouze v době okamžité potřeby
dvora, vojenských institucí a podobně.
Poslové a koně jízdních poslů se střídali vždy na stálých stanicích, které byly vybudovány tak, aby od sebe byly
v takřka stejných vzdálenostech. Tato vzdálenost představovala dvě poštovní míle, zhruba patnáct kilometrů13. Toto
pravidelné střídání zajišťovalo mnohem rychlejší doručení
písemné zprávy adresátovi.
Poštovní síť sloužila především k účelům vojenským a
diplomatickým, později začali správci poštovních stanic vy-

12
13

Žampach, F.: c.d., s. 12.
Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Praha 1997, s. 122.
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užívat této sítě k soukromým účelům, kdy společně s dopisy
a balíky byli přepravováni také lidé. Začínáme hovořit o
takzvaných diligencích. Stanice této sítě musela vznikat
v malých vesnicích a na předměstí velkých měst. Města totiž
v noci nechtěla otevírat své brány nočním spěšným poslům.
Tak tomu bylo i v Brně.

Stanice a poštovní síť se jako ce-

lek postupem staletí velmi výrazně zhušťovala. V místech,
kde se neobjevovala žádná stanice a nevedla ani poštovní
trať, se začaly budovat poštovní sběrny, které shromažďovaly listovní zprávy a lehčí balíky a dopravovali je na nejbližší poštovní stanici. Postupně se tak pošta stává záležitostí i širší veřejnosti a nesoustřeďuje se pouze na zájmy panovníka a dvora.
K přepravě se v průběhu 16.století začínají uplatňovat
také vozy, které nepřepravovaly pouze dopisy a balíky, ale
i cestující. Od poloviny 18.století bylo dokonce možno si
poštovního koně s vozem pronajmout a na jednotlivých stanicích je střídat14. Cestující však museli mít povolení od
příslušných úřadů. Postupně však začali tuto povinnost obcházet

a

využívali

doprovodu

poštmistra,

kterému

z této

činnosti plynul značný zisk. Zákazníci byli občerstvováni a
zaopatřováni vždy na jeho náklady15.
Za vlády Leopolda III. si mohli dokonce cestující určit, na kterých stanicích budou snídat, svačit, obědvat,
večeřet či nocovat. Tato cesta však byla velmi zdlouhavá a
i na kratších tratích se mohla protáhnout na několik dní.
S rozvojem dopravy velmi úzce souvisí především budování silniční sítě, jejíž kvalita se v průběhu 18.století
velmi výrazně lepšila. A doprava se stávala čím dál rychlejší.

14
15

Čtvrtník, P.: c.d., s. 134.
Kopecký, F.: c.d., s. 34.
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2. TRASY

BRNĚNSKÝCH POŠTOVNÍCH KURZŮ

Za vlády Karla VI. přes Brno jezdily pouze dva kurzy,
vozy se zásilkami. Jeden směřoval z Vídně do Prahy a druhý
jel

z Vídně

přes

Brno

do

Olomouce

a

Vratislavi,

s rozdělením trasy přes Nisu, Opavu nebo Ratiboř.
Vůz se zásilkami odjížděl z Brna v neděli v sedm hodin
ráno nejen do Vídně, ale také do Uher.
Další vůz odjížděl v osm hodin večer do Slezska, Nisy,
Kladska, Opavy, Prahy a ostatních částí Čech, dále do Lipska a Hamburku.
Dopisy do Vídně musely být podány nejpozději ve středu
a sobotu do dvacáté druhé hodiny večerní, aby byly včas
přepraveny do Vídně. Tato doba podání byla závazná i pro
ostatní dopisy, směřující do různých koutů Habsburské monarchie.

Například

dopis,

směřující

do

Prahy,

putoval

nejdříve do Vídně, kde dva dny ležel, a teprve poté byl vyslán na cestu do Prahy.
Právě

z tohoto

důvodu

byl

zaveden

Karlem

VI.

21.5.173516 nový poštovní kurz. Směřoval z Brna přes Pohořelice, Lechovice a Znojmo do Vratěnína a Prahy. Díky tomu
se velmi výrazně zrychlilo doručení dopisů, směřujících do
Prahy.
Byly zaváděny další nové trasy, kam se listovní zprávy
z Brna dovážely. V neděli dopoledne do Brna přijížděla pošta ze Slezska a večer z Vídně. V úterý ráno přijížděl vůz s
poštou z Prahy, Jihlavy a Znojma. Ve středu dopoledne ze
Slezska a ve večerních hodinách z Vídně. V páteční noc přijížděl do Brna vůz z Prahy, Jihlavy a Znojma.
Z Brna odjížděl kurz v neděli dopoledne s poštou určenou vídeňským adresátům a večer s dopisy do Slezska. Ve
středu v 19.hodin odjížděla pošta z Brna do Prahy, Jihlavy
a Znojma. Ve čtvrtek v pravé poledne do Vídně a v sedm ho16

Žampach,F.: c.d., s. 34.
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din večer do Slezska. V sobotu v devatenáct hodin odjížděly
vozy s listovními zprávami z Brna do Prahy.
V roce 1709 za vlády Josefa I. má již Brno několik
stálých pěších17 a jízdních poštovních poslů. V témže roce
vzniká oddělení C.K. expedice poštovních vozů a nové poštovní kurzy.
Pro poštu však byl velmi důležitý zavírací řád městských bran, který byl odlišný podle ročních období. V zimě
se brány zavíraly ve čtyři hodiny odpoledne, na jaře v šest
hodin, v létě ve třičtvrtě na osm a na podzim o půl sedmé.
Kdo chtěl vstoupit do města ve večerních či nočních hodinách, musel zaplatit příslušnou taxu, od které byli osvobozeni například duchovní, ale i pošta.
V roce 1783 císař Josef II. zavírací řád zrušil18.
V roce

1777

odjížděl

pravidelně

v šest

hodin

večer

kurz s poštou z Brna do Vídně. V jedenáct hodin dopoledne
do Slezska a Olomouce a v půl páté odpoledne pravidelně
každé úterý a sobotu jezdíval poštovní vůz do Čech.
Odjezdy kurzů se postupem času měnily podle potřeb.
3.TRASY

BRNĚNSKÝCH POŠTOVNÍCH DILIGENCÍ

Diligence je název, označující vozy, které převážejí
osoby i poštovní zásilky. O jejich zavedení se zasloužil
v roce 1750 svobodný pán z Lilienu19. Pro tuto speciální
poštovní službu byla v témže roce zřízena zvláštní instituce „C.K. Hlavní expedice poštovních vozů”. Tyto vozy měly
obvykle více než čtyři sedadla a jedno místo na střeše či
vedle postilióna na kozlíku.

17

Žampach,F.: c.d., Mezi tyto posly patří – Hans Cziaska, Urban Hrdina, Simon Kirsch, Urban Aschmidt, Franz Rohatitsky, Jakob Jandou, Augustin Jan a Hanis Palach.
18
Tamtéž. s. 29.
19
Tamtéž. s. 29.
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Místa v takovýchto vozech musela být dopředu objednána
u příslušného poštovního úřadu. Místa na střeše vozu byla
samozřejmě levnější, než uvnitř.
První diligence vyjela 1. června 1749 z Vídně a přes
Brno směřovala do Olomouce. Postupně se počet kurzů rozšiřoval. Vznikaly nové trasy, směřující z Brna přes Velkou
Bíteš a Třebíč do Jihlavy. Z Jihlavy tento kurz vyjížděl
pravidelně každou sobotu a pondělí. Bezpečnost na těchto
trasách zajišťovala hrozba několika denních nucených prací
na Špilberské pevnosti20.
Slezská pošta odjížděla pravidelně každou neděli odpoledne, večer pak vídeňská, v pondělí olomoucká a večer vídeňská s českou. V úterý dopoledne směřovaly dopisy směrem
do Olomouce a večer zase do Vídně. Čtvrtek dopoledne patřil
poště slezské a večer vídeňské. V pátek a sobotu dopoledne
odjížděla olomoucká a večer opět vídeňská. Během doby však
dochází ke změnám v dopravním řádu. Některé spoje, zvláště
do Vídně a Prahy, byly posíleny.
Od roku 1786 přijížděly deklinace z Vídně každou neděli a po několikahodinové přestávce pokračovala jízda až do
Krnova. Z Krnova přijížděl dostavník každé úterý a po odbavení pokračoval do Vídně.
Do Lvova byla poprvé vypravena deklinace 8.ledna roku
1786 a pak odjížděla vždy každou druhou neděli. Ze Lvova se
deklinace vracela vždy ve čtvrtek. Listovní pošta21 přicházela denně ze Lvova, Těšína, Olomouce a Vídně. Do Vídně byla pošta vypravována denně, stejně jako do ostatních koutů
Říše. Do Polska, Ruska, Slezska, Berlína a Prahy pak každé
úterý a sobotu. Do Hradce Králové jen v pondělí a ve čtvrtek. Posel do Kyjova odcházel vždy ve čtvrtek a v sobotu,
do Znojma v pátek odpoledne22.

20
21
22

Žampach, F.: c.d., s. 26.
Tamtéž. s. 31.
Tamtéž. s. 31. Listovní pošta se nazývala

„ordinari”.
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4. POLNÍ

POŠTY

S polní poštou či s poštovním polním poslem se setkáváme poprvé v období turecké invaze23, kdy poštovní spojení
bylo udržováno na trase Brno – Uherský Brod – Trenčín, mezi
vojskem císařského vojevůdce Jana Kociána a císařským dvorem.

V období

tureckých

válek

se

také

poprvé

setkáváme

s poštmistrem polní pošty Martinem Paarem a Janem Baptistou
de Taxisem.
V období třicetileté války (1618 – 1648) bylo zachováno spojení se Švédy i Prahou. Dokazují to dopisy velitele
brněnské pevnosti Špilberk plukovníka Radvita de Suchem císařskému maršálovi Piccoloniminu24.
V této velmi těžké době se vyznamenal i Jan Jiří Metzer, který pocházel z Dolních Rakous. Zmínka o něm byla již
výše.

V roce

turecko-tatarského

vpádu

na

Moravu,

v roce

1633, pronikl v přestrojení do nepřátelského tábora u Pohořelic a jako první přinesl do Vídně zprávu o tatarské invazi. V roce 1672 byl tedy jmenován polním poštmistrem u císařské armády generála Muntecuholiho, ale v témže roce byl
z funkce odvolán25.
Po třicetileté válce zavládl na Moravě klid a země se
pomalu zotavovala z válečných ran.
O několik desítek let později se však Brno dostává
opět do válečného konfliktu. Ten je způsoben bojem o dědictví rakouské mezi pruským králem Fridrichem II. a rakouskou
císařovnou Marií Terezií. Pruský panovník obléhal Brno celé
dva měsíce, ale k útoku nedošlo.

23

Danesch, H.: c.d., s. 4.
Tamtéž, s. 7.
25
Žampach, F.: c.d., s. 18. V roce 1683 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem z Metzburku císařem Leopoldem I. V roce 1698 zemřel a
byl pochován na hřbitově sv. Jakuba, ale po jeho zrušení byl barokní
náhrobek, který byl na hrob umístěn, přestěhován do chrámu za hlavní
oltář, kde je k vidění dodnes.
24
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III. Brněnská pošta v období 19. století

1. ORGANIZACE

BRNĚNSKÉ POŠTY

Brněnský Vrchní poštovní úřad byl od roku 1800 pod vedením Františka Würtha. Ten však odchází o čtyři roky později do Prahy a jeho místo zaujímá císařský rada Václav
Bettmann26.

Za

jeho

působnosti

je

pro

rychlejší

dopravu

denní pošty „ordinari” přijímáno více poštovních kurýrů,
kteří jsou vybaveni poštovními vaky. Kurýr měl denní plat
40 krejcarů, k tomu služební uniformu, dvě pistole a šavli.
Podle toho, jak dlouhou trasu absolvovali, měli nárok na
paušál za stravování27.
Po Hartmannovi, který v roce 1819 odchází do důchodu,
nastupuje do funkce vrchního poštovního správce císařský
rada Jan Křtitel Högler. Ten však o tři roky později umírá.
Jeho zástupcem byl Antonín Linz, který je vystřídán Antonínem Turneretscherem28. Za jeho působení pracuje na úřadě
osm úředníků, tři praktikanti a dva listonoši. Expedice
poštovních vozů měla jednoho expeditora, jednoho praktikanta, dva konduktéry, jednoho listonoše a jednoho zřízence.
Dne 5. listopadu 1837 byl vydán nový poštovní zákon,
který u nás platil téměř sto let, až do vydání československého poštovního zákona v roce 1937. Autorem zákona byl již
několikrát

zmíněný

Maxmilián

rytíř Otto

z Ottenfeldu.

Z jeho podnětu začíná Nejvyšší dvorská poštovní správa ve
Vídni vydávat v roce 1839 Věstník nařízení. V tomto období
působí jako správce brněnského vrchního poštovního úřadu
Vilém Weingartner z Münzbergu, který si úřad držel až do
roku 1870. Roku 1894 je ředitelem Poštovního a telegrafního
ředitelství

v Brně

poštovní

správce

František

Haluska,

26

Žampach, F.: c.d., s. 37.
MZA, fond H684, Poučení o používání paušálů poštovních úřadů z roku
1910, karton 337.
28
Tamtéž. s. 37.
27
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v roce 1897 ředitelem dvorní rady Josef Slaný a o dva roky
později pak Josef Quido Lier29.
Na počátku 19. století svoji reformu poštovní dopravy
prosadil

Maxmilián

rytíř

z Ottenfeldu.

Ta

se

zaměřovala

především na jízdní poštu. Spočívala v zavedení jízdy i
v noci, což do té doby nebylo obvyklé. Cestující začali být
přepravováni vozy, které byly odpérované, a tudíž i pohodlnější. Poštovní rychlíky jezdily především na trati z Vídně
do Brna, do Prahy a Bratislavy30. Dále byly zavedeny mimořádné poštovní rychlíky, což byly pouze příležitostné vozy
za vyšší poplatky.
Dostavníky vozily listovní a balíkové zásilky na střeše či v zadní části vozu ve zvláštních brašnách, truhlách
či přídavných vozech, které jezdily s nimi. Dostavníky využívaly zvláštních signálů pro řádnou a spěšnou poštu a
zvláštní jízdy. Signál zněl také při příjezdu a odjezdu dostavníků. Pokud nezazněl, postilión31 byl nucen zaplatit
pokutu.
Koně dostavníku se měnily vždy každé dvě hodiny a výměna trvala ve dne 10 minut a v noci patnáct32. Poštovní
vůz měl na cestě vždy přednost.
Proti původním bryčkám představoval poštovní vůz značný pokrok, ve srovnání s nimi byla v této době poštovní
přeprava velmi rychlá a frekventovaná. Původně totiž bryčky
jezdily dvakrát denně, kromě neděle. Vyjížděly vždy po páté
hodině po zatroubení známé melodie a vracely se odpoledne
opět kolem páté. Brány města se totiž v určitou dobu zavíraly.

29
30
31
32

Žampach, F.: c.d., s. 43.
Čtvrtník, P.: c.d., s. 23.
Postilión je kočí poštovních vozů.
Kopecký, F.: c.d., s. 70.
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2. POŠTOVNÍ

TRASY

V roce

1809

vyjížděl

z Brna

každé

pondělí

a

pátek

rychlý dostavník a vracel se vždy ve středu a v sobotu večer.

Od

následujícího

roku

jezdila

diligence

pravidelně

z Vídně v neděli a ve středu večer. Ze Lvova přijížděla
v sobotu večer a dostavník ve středu ráno. Z Brna odjížděla
lvovská diligence do Vídně dvakrát v týdnu, ve středu a
v sobotu.

Příjem

zásilek

byl

v pondělí,

ve

středu

a

v sobotu od tří do šesti hodin odpoledne33.
Jízdní posel jezdil denně do Vídně a zpět a dostavník
jen v úterý a v sobotu. Ten byl i nadále velmi nákladnou
záležitostí,

proto

Maxmilián

rytíř

Otto

z Ottenfeldu

ve

dvacátých letech 19. století navrhl využívání rychlíků. Ty
byly velmi pohodlné a hlavně levné. Byly to elegantní vozy
pro čtyři až dvanáct osob, jezdily velmi rychle a hlavně
také v přesně určený čas. První takový rychlík vyjel 3.
května 1823 z Vídně do Brna a tuto trasu s krátkou přestávkou zajel za čtrnáct hodin34.
Ve třicátých letech byl tak v Brně velmi čilý poštovní
provoz. V neděli přijížděla pošta ze Lvova, Moldavska, Bukoviny, Ruska, Polska a Horního Slezska, z Hamburgu a Kyjova. V pondělí a v neděli pošta z Vídně, Chorvatska a Slavonie a ze Znojma. V úterý přicházel lvovský posel. Z Brna
bývali denně vypravováni jízdní poštovní poslové do Vídně.
Dopisy přes Vídeň musely být podány do 10 hodin dopoledne,
do Polska a Čech do 11 hodin. Dopisy, určené pro českou
poštu, směřující přes Jihlavu, měly být přijaty do 18 hodin35. Zkrátka poštovní provoz velmi posílil a tato tendence i nadále pokračovala i v následujícím letech.
Kromě poštovních dostavníků, diligencí a společenských
vozů začaly být využívány také dvoukolové jednospřežní ká33
34
35

Žampach, F.: c.d., s. 37.
Tamtéž. s. 38.
Tamtéž. s. 40.
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ry, které zajišťovaly poštovní provoz na vedlejších poštovních komunikacích. Tyto povozy ale byly záhy vystřídány
krytými kariolami, jejichž fungování je datováno k 1. 5.
183936. Karbolová pošta byla určena pro přepravu listovních
a peněžních zásilek, společně s lehčími balíky. S kariolami
jezdil velmi schopný postilión, který byl za tuto službu
odměňován dvaceti zlatými.
Při objednávce místa zaplatila jedna osoba za vypsání
zápisného lístku deset krejcarů a za každou míli pak 20
krejcarů, tudíž za cestu z Vídně do Brna, nebo zpět, zaplatil cestující 6 zlatých a 20 krejcarů. A zdarma si s sebou
směl vzít zavazadla do hmotnosti dvaceti liber. Nesměly to
však být kufry, ale bandalíry či tlumoky nebo podobné balíky. Každé zavazadlo muselo být označeno jménem majitele a
adresou a nesmělo obsahovat žádné zboží, ale jen cestovní
potřeby.
Za nekryté místo cestující platil dvanáct krejcarů za
každou míli a směl si vzít s sebou zavazadlo s váhou do
dvaceti liber37.
3. POLNÍ

POŠTY

Počátkem 19. století zasáhly evropské země napoleonské
války. Boje se nevyhnuly ani Brnu. Napoleon I. se svým vojskem oblehl město 19. listopadu 180538. Odtud se podle Napoleonova scénáře uchýlili ke Slavkovu, kde se odehrála 2.
prosince 1805 známá bitva tří císařů39. Napoleon se svými
vojáky doslova rozprášil vojska ruského cara a rakouského
císaře.

Po podepsání mírové smlouvy 6. prosince 1805 fran-

couzská vojska z Brna odtáhla. Tato armáda měla velmi dobře
fungující polní poštu. O čtyři roky později se Rakousko po-

36

Žampach, F.: c.d., s. 40.
Záběhlický, V.: c.d., s. 72.
38
Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha 1999, s. 438.
39
Tatméž. s. 438. Za osobní účasti Františka II., Alexandra I. a Napoleona I.
37
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kusilo dobytá území připojit zpět k Říši. V Brně byl 4.
listopadu 180940 pro tento účel zřízen polní poštovní úřad.
V následujících desetiletích zůstávalo Brno i nadále
posádkovým městem. Do aktivního stavu se polní pošta dostává až v roce 1866, kdy se Rakousko střetlo s Pruskem a Itálií. Polní pošta zahájila svoji činnost 15. června 1866.
Každému armádnímu sboru byla přidělena jedna polní poštovní
expozitura s příslušným kruhovým razítkem41, přičemž korespondence řadového vojáka byla přepravována bezplatně, důstojníci si však museli platit poštovné.
Na našem území působila také polní pošta nepřátel,
Královská pruská polní pošta. Po ukončení válečného konfliktu, uzavřením mírové smlouvy dne 23. srpna 1866, Prusové odtáhli z Brna a polní pošta ukončila svoji působnost.
Od těchto událostí, až po vypuknutí první světové války, stálo Brno mimo jakékoliv vojenské střetnutí.
Po vypuknutí první světové války dochází k opětovné
aktivizaci polních pošt. V Brně byla zřízena třídírna polní
pošty, která využívala dvoukruhového razítka s německým názvem „Brünn” a datumovým můstkem. Tato třídírna byla využívána pro poštu z oblasti východních Čech a Moravy.
Některé instituce, jako byly například nemocnice, využívaly na poštovní zásilky speciální i útvarové razítko,
které bylo důkazem pro osvobození od poštovného.
Válka s sebou přinesla zřízení vojenská cenzura, která
kontrolovala veškeré zásilky, odcházející od nás do zahraničí i ze zahraničí k nám. Zkontrolované zásilky byly opatřeny razítkem, které dosvědčovalo, že text v poštovní zásilce je nezávadný. Ovšem známé jsou i tuzemské zásilky,
které touto kontrolou42 prošly.

40
41
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4. DORUČOVACÍ

SLUŽBA

Na přelomu 18. a 19. století si museli adresáti své
dopisy vyzvedávat na poště osobně. S rozvojem průmyslu a
zvyšující se životní úrovní obyvatelstva se stával tento
způsob doručování nepohodlný a začínají se hledat nové možnosti dodávání zásilek. Vznikaly nové instituce, zabývající
se doručovací službou. Jednalo se o takzvané malé pošty.
Kromě Brna se objevují v Praze, Pešti či Štýrském Hradci.
V Brně se o zřízení této pošty snažil v roce 1801 František
Xaver Pollack, ovšem jeho snaha ztroskotala na byrokratických průtazích a též na jeho odchodu do vojenské služby.
Pokus Jeremiáše Monka v roce 1820 byl také neúspěšný. Nebylo to způsobeno jen tím, že žadatel byl židovské národnosti, ale i tím, že v tomto období dochází ke stagnaci brněnského textilnictví.
Poštovní schránky v Rakousku byly zřízeny již v roce
1817 dekretem Dvorské komory. V Brně se objevují až o rok
později, v roce 1818, za působení vrchního správce Václava
Bettmanna.

A

od

roku

1851

se

objevují

i

u

obchodníků.

V Brně jich bylo šest – na Radnické ulici, Orlí a Ferdinandově (Masarykově), na Velkém náměstí, Běhounské a České
ulici43.
Schránky
černožluté

byly

z počátku

pruhované

skříňky,

velmi
které

jednoduché.
se

Byly

otevíraly

to

shora.

Umisťovaly se u všech poštovních úřadů v jednom nebo více
vyhotoveních, dle potřeb. Schránka musela být umístěna tak,
aby umožňovala ukládání obyčejných psaní po celou dobu otevření úřadu, až do uzávěry.
Poštovní schránky byly vybírány pětkrát denně, vždy
v šest hodin ráno, v půl desáté, v půl druhé, v půl třetí a
v půl sedmé. Při určování času výběru byl brán zřetel na

43

Svoboda, A.: Brněnské podzemí, kniha druhá. Brno 2005, s. 70.
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odjezdy vlaků s poštou. Vždy se třikrát zazvonilo, aby byli
lidé na tuto skutečnost náležitě upozorněni.
Pokud byla schránka vyprázdněna v šest hodin ráno, dopis byl doručen o dvě hodiny později. Pokud byl vybrán ze
schránky v půl desáté, u adresáta jej měl v pravé poledne.
Jestliže byl dopis do schránky vhozen v půl druhé či v půl
třetí, byl doručen adresátovi večer. A pokud byl vybrán ze
schránky v půl sedmé večer, k adresátovi se dostal až druhý
den ráno do osmé hodiny.
V 70. letech 19. století se objevují kovové skříňky
s automatickým vybíráním, nazývané „parisky”. Nazývají se
podle způsobu vybírání Paris44.

Ze Švédska se i k nám po-

stupem doby rozšířilo vybírání schránek zespodu přiložením
pytle.
Do poštovních schránek mohly být vkládány pouze dopisy, které byly tzv. vyplacené, tedy ty, za něž bylo uhrazeno poštovné. V dnešní době se využívají poštovní známky. A
jinak tomu nebylo ani v předchozích stoletích. Používání
známek na území Rakouském je datováno ke dni 1.6.1850. Brněnské noviny však informují již 6.5.1850 o budoucím prodeji poštovních známek v budově c.k. poštovního ředitelství
v nádraží poštovní expedice a u ostatních poštovních úřadů
na hlavní poště ve Ztracené ulici a na poště na Starém Brně45.
V roce 1850 vyšlo v poštovním věstníku, že známky budou moci prodávat i někteří soukromí obchodníci. Licence
k tomuto počinu ale začalo poštovní ředitelství udělovat až
o rok později. Obchodníci, kterým byla udělena licence,
mohli nejen prodávat známky, ale i přebírat dopisy. Jednalo
se tedy o soukromé sběrny listovních zásilek46.

44
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ulici, Linhartovi v Černoorelské ulici, Mrazek v Křenové ulici, Wagnerovi na Dolním Cejlu či vdově Olscherové v Pekařské ulici.
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Od obchodníků a ze schránek vybírali dopisy listonoši.
Přinášeli je na hlavní poštu, kde byly předány k přepravě.
V roce 1855 Brno využívalo šesti listonošů a dvou listonošů
- pomocníků.
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IV. Brněnská pošta od počátku dvacátého století do
rozpadu Rakousko - Uherska

1. BRNO

A JEHO POŠTA NA POČÁTKU NOVÉHO STOLETÍ

Na přelomu 19. a 20. století se město rozrůstalo jak
na periférii, tak ve volných prostorách městských čtvrtí.
V důsledku hospodářské konjunktury – kdy v Brně vznikala
řada průmyslových a obchodních podniků, peněžních stavů a
zvyšoval se počet obyvatel – zaznamenával poštovní provoz
vzestupnou tendenci47.
Rozšiřují se služby pošty, objevují se poštovní poukázky a dobírky, spěšné doručování a korespondenční lístky,
které měly velmi nízké výplatné, což ovlivnilo růst obliby
pošty. A za korespondenci se platilo podle váhy zásilky. O
oblíbenosti pošty svědčí i výkazy o podaných a dodaných zásilkách. Například v roce 1910 bylo podáno 33 306 rekomand
– dopisů, v roce 1912 jich bylo již 47 511. Stoupala obliba
telegramů, kdy počet podaných telegramů v roce 1905 čítal
kolem 6 093 kusů, v roce 1912 jich bylo již 6 624. Zvyšovaly

se

i

vklady

do

brněnské

poštovní

spořitelny.

V souvislosti se zvyšující se oblíbeností poštovních produktů je zřejmé, že se zvyšovaly i zisky pošty. Každý poštovní úřad vedl velmi pečlivě své účetnictví, které pak bylo vykazováno na C. k. ředitelství pošt a telegrafu. Na
jedné straně byly příjmy z poštovného, poštovních dobírek a
složenek, cenin, kolků, vkladů poštovní spořitelny. Na druhé straně výdaje úřadu za služební paušály, poštovní dopravní paušály a výdaje poštovní spořitelny48.
V Brně fungovalo již od 1. 5. 185249 C. k. ředitelství
pošt a telegrafu, které sídlilo na Jánské ulici a spravovalo řadu poštovních úřadů na Moravě i ve Slezsku. Mezi ně
47
48
49

MZA, fond H684, Kniha sedm. Ředitelství pošt
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patřily
Broumově,

například

úřady

Dambořicích,

v Bošovicích,

Jeseníku,

Německém

Kunštátě,

Brodku,

v Litovli

či

Lipníku nad Bečvou50. Ředitelství se zabývalo jejich zakládáním, správou a účetnictvím.
Otevírací doba vrchního úřadu, který sídlil v místě
poštovního úřadu Brno 1, byla stanovena od sedmé hodiny
ranní do sedmé hodiny večerní, v neděli a ve svátek pak od
sedmi hodin ráno do třinácti hodin. Pro veřejnost měly úřady otevřeno od půl osmé ráno do jedenácti hodin a pak od
půl jedné do osmnácti hodin. V neděli a ve svátek od půl
osmé do půl druhé odpoledne. Listonoši se scházeli pětkrát
denně a doručovali poštu, která mezitím do Brna přišla.
Postupně v Brně fungovalo jedenáct poštovních úřadů.
Úřady byly označovány názvem města - Brno a číslicí podle
toho, jak postupně vznikaly. Na hlavním úřadě Brno 1 od
roku 1905 zastával funkci vedoucího poštovního úřadu Emil
Brichta a od roku 1911 zde působil R. Obdržálek51.
Úřad Brno 2 vznikl v roce 1848 na nádraží. Prvním oficiálem byl František Besenitzer. V letech 1906 – 1908 působil ve funkci vedoucího poštovního úřadu Adolf Hahn, společně

s dalšími

poštovními

úředníky

a

pomocníky.

V roce

1911 zde zastával nejvyšší funkci Max Krätschmer52. Budova
byla napříč kolejištěm, ale v roce 1849 byla přestavěna a
umístěna na nástupiště číslo V. V roce 1900 zde pracovalo
již 28 úředníků a 38 zřízenců. Roku 1901 došlo z důvodů nedostatku vhodných místností ke stavbě nové poštovní budovy,
do níž se úřad 16. června 1902 přestěhoval. Pošta během let
jen s námahou a značným úsilím splňovala požadavky, vyplývající ze stále většího využívání poštovních služeb. Tak
v letech 1915 – 1916 došlo k přístavbě dvou pater k původní
budově. Nemalou zásluhu na tom měl i tehdejší přednosta

50
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Polní pošty. Folie 77.
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pošty, ředitel Adolf Sika, a poštovní rada Ing. V. Hlaváček53.
Úřad

Brno

3

vznikl

na

Starém

Brně

v roce

1852.

Nejdříve zde fungovala od srpna roku 1848 listovní sběrna.
Poštovní

úřad

Brno

3

do

roku

1965

sídlil

na

radnici

v Měšťanské ulici, dnešní Křížové. Pošta zde byla až do
zboření radnice. Odtud byla přemístěna do budovy hostince U
modrého lva54.
Dále vzniká úřad Brno 4 na ulici Cejl, který byl
k 1.5. 1872 otevřen. Veřejná telefonní hovorna zde byla
zřízena v roce 1893. Od roku 1886 do roku 1900 zde funkci
poštmistra zastával pan Vláčilík. V jeho činnosti do roku
1909 pokračoval pan Prager, kterého nahradil poštmistr Augustin Bayer55.
Úřad Brno 5 byl na Joštově třídě v Zemském domě.
Z počátku měl pouze částečný provoz56, ale od 6.6.1907 byl
provoz již celoroční. Ovšem tento úřad byl v roce 1922 zrušen a v roce 1931 byla jeho činnost opětovně obnovena na
ulici Kládově.
Úřad Brno 6 na ulici Nové, dnešní Lidické, funguje
od 20. ledna 1872. V roce 1907 zde byla otevřena veřejná
telefonní hovorna. Vedením úřadu byl pověřen Jan Šupka,
který byl vystřídán M. Winklerem. Do roku 1902 zde sloužil
jako poštmistr Josef Balcárek, který byl později přeložen
na poštu v Křenově ulici57.
V Ratvitově ulici byl zřízen v roce 1885 úřad Brno 7
a v roce 1910 byl přemístěn do Augustiniánské ulice, dnešní
Jánské. Od roku 1912 je otevřena veřejná telefonní hovorna
a vedením úřadu je pověřen poštmistr Valenta58, který je
53
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následujícího roku vystřídán administrátorem Vitoulem, který je však záhy nahrazen Ondřejem Schopfem.
V roce 1885 vzniká úřad Brno 8 na Křenové ulici a
jeho

hlavním

poštmistrem

se

stává

od

16.4.1894

Richard

Hahn, který byl vystřídán 30.6.1913 Jakubem Rottermannským.
Jeho působnost na tomto úřadě ale trvala pouze čtyři měsíce, kdy k 1. říjnu

1913 byl ve funkci vystřídán panem Kör-

nerem59.
Úřad Brno 9 se od 16. 2. 1894 nachází na Třídě
Františka Josefa, pozdější Francouzské ulici, dnešní ulici
Milady Horákové. Rok po jeho otevření se vedoucím stává
Vojtěch Vychodil.60
Úřad Brno 10 sídlí od 19.10. 1896 na Pekařské ulici, společně s c.k. úřadem poštovní spořitelny. Od roku
1899 zde působil jako poštmistr Josef Balcárek. Úřad byl
ale v roce 1913 přesídlen na roh Šilingrova náměstí a Husovy třídy, kde se nachází dodnes61.
Pod

vedením

poštmistra

Eisnera

byl

na

Kounicově

ulici otevřen k 1.3.1905 úřad Brno 11. A od 18. února 1915
zde

působila

Antonie

Přibylová62,

což

svědčí

o

tom,

že

funkce vedoucích pošt zastávaly i ženy.
Novinkou bylo i zavedení nové měny roce 1900, byla jí
zlatá měna s jednotkou, zvanou koruna o 100 haléřích. Podle
ní byly raženy z jednoho kilogramu mincovního zlata 2952
korun, ale z jednoho kilogramu jemného zlata bylo raženo
3280 korun.

59
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2. VYBAVENOST

BRNĚNSKÉ POŠTY

Na počátku dvacátého století nebyly všechny poštovní
úřady umístěny ve státních budovách. Některé i nadále zůstávaly v pronajatých prostorách.
Tyto prostory však nesplňovaly všechna kritéria pro
bezpečný chod provozu. Nebyly zajištěny proti požáru a ani
proti vloupání. Mříže v oknech nebyly povinné.
Zařízení bylo neúčelné a mnohdy ztěžovalo a zpomalovalo manipulaci s poštovními zásilkami.
Psací potřeby byly velmi zanedbané a to nejen pro personál, ale také pro zákazníky, pro které nebyly v prostoru
poštovního úřadu k dispozici ani židle, ani psací stůl.
Osvětlení

bylo

též

nedostačující,

protože

možnosti

elektrického či plynového svícení nebylo využíváno v plném
rozsahu. Na některých brněnských poštovních úřadech jsou
používány místo těchto alternativ svícení spíše petrolejové
lampy63.
Prostory poštovního úřadu byly dosti stísněné, o čemž
svědčí také absence poštovních schránek na dopisy či schránek na tiskoviny. Budovy nejenže nestačily pojmout zaměstnaný personál, ale nevyhovovaly ani z hlediska provozního a
hygienického.
Na poštách v tomto období chyběly také váhy na dopisy
nebo tarify a sazby, za kolik bude ta která příslušná zásilka přepravena k adresátovi, ale i poštovní oznámení o
změnách a novinkách. Do čekárny pro zákazníky se nevešel
ani automat na poštovní známky. Nedostatek prostoru nebyl
pouze pro zákazníky před přepážkami, nýbrž i za nimi. Nedostačující byl zvláště sklad poštovních zásilek. Podané balíky tedy mnohdy končily v čekárně pro zákazníky a naskytla
se tak možnost vidět adresu člověka, kterému má být balík
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Zpráva obchodních a živnostenských komor v království Českém – o vybudování poštovnictví, telegrafu a telefonu v Čechách. 1906.
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doručen.

Tím

bylo

samozřejmě

porušováno

listovní

tajem-

ství64. Také pro samotné obecenstvo nebylo na poštovních
úřadech příliš místa.
Ředitelství pošt a telegrafu v Brně muselo tyto nedostatky řešit. Na jeho adresu chodila řada stížností nejen
ze strany zákazníků, ale také z jednotlivých pošt, které
spadaly pod jeho působnost65.

3. POŠTOVNÍ

PERSONÁL

Nedostatky se neobjevovaly pouze ve vybavenosti poštovních úřadů a jejich prostor, ale i v počtu lidí, kteří
byli v poštovnictví zaměstnáni. Chyběli jak ve vnitřních
službách, styku se zákazníky, tak i v doručovací službě66.
Když některý ze zaměstnanců odešel, jeho místo zůstalo
klidně i po dobu jednoho roku neobsazeno. Z tohoto důvodu
často pošta zaměstnávala osoby s nedostatečným vzděláním.
Na mnohých přepážkách chyběli zaměstnanci, a proto se pošta
uchylovala i k takovému řešení, jako je slučování přepážek.
U jedné přepážky tak mohl zákazník vyřídit více věcí, což
byla pro zákazníka jistě výhoda. Nemusel stát na různé
služby několik front k přepážce, která je zajišťovala.
Na venkově v okolí Brna nebyla situace o nic lepší.
Pokud pracovník odešel, musel se zapracovat vždy nový, což
mohlo trvat půl, nebo také celý den. Pošty tak zůstávaly po
tuto dobu uzavřeny67.
Lidé pracující na poštovní přepážce museli mít určité
odborné znalosti. Od roku 1840 bylo nařízeno, že poštovní
praktikanti, kteří se ucházejí o místo na poště, jsou povinni vykonat zkoušky ze zákonů, týkajících se poštovního
provozu a poštovních a služebních předpisů. Následně pak
64
65
66
67
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každý rok musí být z těchto znalostí přezkoušeni. Kromě odborných znalostí museli být uchazeči i fyzicky zdatní a měli mít široký zeměpisný přehled.
Ministerstvo obchodu nařídilo 12.8.190868, že všichni
zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání na poště musí vykonat
zkoušky

z administrativy

a

účetnictví

a

také

dopravní,

technické, správcovské, poštmistrovské a oficiantské zkoušky.
Nezájem lidu pracovat na poštovní přepážce byl možná
způsoben i otevírací dobou pro veřejnost a s tím související pracovní dobou. Poštovní úřad se otevíral brzy ráno a
zavíral

v šest

hodin

večer.

Pošta

byla

doručována

v odpoledních hodinách, někdy i pozdně večerních. Poštovní
doručovatel musel zásilky doručovat v případě potřeby také
v neděli a ve svátcích. Je tedy možné, že právě tato dlouhá
pracovní doba řadu lidí od práce na poště odradila.
Personál byl také pravidelně kontrolován a hodnocen
z hlediska své péče o zákazníka, schopností a disciplinárního hlediska69.
4. DORUČOVACÍ

SLUŽBA

Nedostatek

pracovní

síly

se

samozřejmě

odrazil

v doručovací službě. Díky malému počtu doručovacích zřízenců byl i nedostatek pochůzek. A ty, které se uskutečňovaly,
byly mnohdy opožděné a dosti nepravidelné. Lidé neměli poštovní schránky u svých domů, takže musel poštovní doručovací zřízenec čekat před domem, až si adresát zásilku převezme.
Schránek, které se v Brně nacházely, byl nedostatek a
ještě byly velmi špatně značeny a nepravidelně rozmístěny.
V okolí Brna se nenacházely žádné, a tak byli lidé odkázáni
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na doručovacího zřízence, který od nich poštovní zásilku
převzal.
Poštovní schránky se umisťovaly na veřejných místech,
některé se nacházely i na soukromých domech, čímž vznikla
majiteli domu povinnost schránku pravidelně vybírat a poštovní zásilky doručovat na příslušný poštovní úřad, kde byly dále zpracovány70.
5. POŠTOVNÍ

SLUŽBY

Mezi služby, které poskytovaly nejen pobočky brněnské
pošty, patří obyčejné dopisy a rekomando dopis, obyčejné a
cenné balíky, cenné dopisy, peněžní dopisy, zásilky na dobírku, poštovní poukázky, tiskoviny a telegramy.
Za obyčejný dopis, který byl do váhy 20 gramů včetně,
podavatel zaplatil šest haléřů, za dopis od 20 gramů do 250
gramů 12 haléřů. A korespondenční lístek stál pět haléřů71.
Za nedostatečně ofrankovaný dopis musel adresát uhradit příslušný doplatek, za dopis neofrankovaný či nedostatečně ofrankovanou dopisnici dvojnásobek jeho ceny72.
Dopisy mohly být adresovány také do zahraničí, například do Řecka, Itálie, Německa, Lichtenštejnska, Německa či
afrických nebo amerických zemí. Dopis do dvaceti gramů stál
deset haléřů, od dvaceti do 250 gramů dvacet haléřů73.
Kromě obyčejných zásilek byla možnost využít i takzvané Rekomando. Jeho cena byla stanovena bez ohledu na váhu
na 25 haléřů. Za ztracené Rekomando pošta uhradila odesílateli padesát korun.
Poštovní poukázky směly být adresovány kromě Rakousko
– Uherských zemí také do Chile, Belgie, Německa, Číny,
Egypta, Řecka, Itálie, Dánska, Finska, Velké Británie, Sia-
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mu a Rumunska až do částky tisíc korun. Do Ruska a Španělska nesměly být adresovány vůbec.
Poštovné poštovních poukázek74 se lišilo dle jejich hodnoty
a místa kam byla adresována75.K těm, které byly adresovány
do zemí Rakouska – Uherska, mohl adresát připojit také písemné sdělení. Za poplatek třiceti haléřů mohla být zaslána
i express.
U

telegramů, které byly odesílány pouze v rámci města

Brna, platil odesílatel dva haléře za slovo, nejméně však
za celý telegram čtyřicet haléřů, i kdyby měl telegram slov
méně, než dvacet. Telegramy do zahraničí byly ohodnoceny
základní sazbou 60 haléřů plus příslušný poplatek za slovo.
Tento poplatek se odvíjel od toho, do které země byl telegram adresován. Například do Itálie tento poplatek činil 16
haléřů, do Lucemburska 21 haléřů a do Turecka haléřů 28.
Jedno slovo v textu telegramu se mohlo skládat z patnácti
písmen, delší slova byla rozdělena na slova dvě.
Cenné dopisy byly speciální zásilky, které mohly obsahovat cennosti, jako peníze, šperky, obligace nebo akcie.
Obsah musel být umístěn do křídlových nebo úředních obálek
bez barevných okrajů, přičemž okraje obálky musely být pětkrát

přelepeny.

Adresa

takového

dopisu

byla

napsána

ve

francouzském jazyce. Cena dopisu do váhy 15 gramů byla stanovena na 25 haléřů a s rekomandační službou za příplatek
25 haléřů76.
Speciální službou byly peněžní dopisy, které musely
být k přepážce doneseny otevřené proto, aby mohl úředník
přepočítat obsah a sám je zapečetil. Dopis byl zapečetěn
pětkrát. Směl obsahovat nejvýše jeden tisíc korun77.
Zásilky na dobírku musely být opatřeny desetihaléřovým
kolkem a příslušnou poštovní poukázkou. Poplatek za dopravu
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takové zásilky činil dva haléře za každé čtyři koruny,
nejméně však dvanáct haléřů. Jestliže se zásilka na dobírku
během 14 dní nevyplatila, zaslala se adresátovi zpět, třebaže byla adresována poste restarte78.
Balíčky byly frankovány dle váhy, vzdálenosti a ceny79. U nichž si adresát určil cenu, musely být příslušně
zabezpečené speciálními obaly. Jejich cena do 1000 korun
byla stanovena na šest haléřů a dražší na dvanáct haléřů.
Pošta dopravovala také speciální zásilky, jako byly
například tiskoviny či recepisy zpáteční. Doručovala psaní,
spisy,

peněžní

zásilky,

balíčky

s penězi,

bedničky

s cennými papíry, skvosty, zboží a jiné věci s udanými cenami či bez nich do padesáti kilogramů. Dále směla být přepravována také živá zvířata.
Obal zásilek musel být pevný, tvrdý a trvalý, adresy
musely být vtisknuty a opatřeny desetihaléřovým kolkem80.
S dobou se měnily i sazby za poskytované služby. Výše
uvedené jsou pro představu vybrané z roku 1904. V roce 1909
již byly dvojnásobné a postupem času narůstaly.
6. POŠTOVNÍ

SPOJENÍ

Poštovní spojení bylo na počátku dvacátého století i
přes značný technický pokrok dosti zdlouhavé a nepravidelné. Vozidel a povozů byl značný nedostatek. Významné místo
v přepravě poštovních zásilek zaujala vlaková doprava, která se uskutečňovala především v noci, a jejíž obrovskou výhodou, oproti silniční dopravě, byla pravidelnost. Poštovní
ředitelství se snažilo usnadnit činnost vytížené železnice
zavedením automobilové nákladní dopravy. Předpokladem pro
využívání

78
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dopravy
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že
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uplatňovala v místech špatného spojení železnice s okolními
městy, která vedla na trase z Brna do Prahy a do Vídně.
S poštovní přepravou souvisí velmi úzce dodávka peněžní hotovosti a známek. Pokladní hotovost na přepážkách poštovních úřadů nebyla příliš vysoká. Řada šeků a poukázek
poštovní spořitelny na několik set korun nemohla být vyplacena. Nebylo možné ani směňovat bankovky. Maximální výši
pokladní hotovosti vždy stanovovalo C. k. poštovní a telegrafní ředitelství. Přepážky na poštovních úřadech musely
žádat o dotaci peněz v dostatečném předstihu, jelikož na
dodávku se čekalo 24 hodin a déle.
O poštovní známky se žádalo do Vídně, kde byly tištěny
v C. k. dvorské a státní tiskárně. Podle hodnot se barevně
odlišovaly. Jednokorunová známka byla žlutá, dvoukorunová
černá, tříkorunová jasně červená, šestikorunová červenohnědá a devítikorunová modrá. Známky se na dopisech umísťovaly
vždy

na

adresní

straně,

výjimkou

byla

doporučená

psaní

(označovaná velkým tiskacím písmenem R), kde se tříkorunová
známka umísťovala na přední straně a šestikorunová na straně zadní81.
7. PLATOVÉ

OHODNOCENÍ A VÝHODY SPOJENÉ S PRACÍ NA POŠTĚ

Platové ohodnocení zaměstnanců pošt řešilo Ministerstvo obchodu. Zaměstnance rozdělovalo do jednotlivých tříd
a skupin a podle

toho pak byli finančně ohodnocováni.

Na počátku dvacátého století byly zavedeny nové služební tituly – poštovní úředník I.třídy, výpravčí poštovních úřadů pro sluhy II. třídy a poštovní sluha pro sluhy
III. třídy. Poštovní podúředník ve služebním styku se označoval slovem pan.
25.6.1906 byl vydán rozšířený říšský zákon, který se
zaměřoval na zvýšení adjuta po třech letech práce na 1600
korun pro úředníky s vysokoškolským vzděláním, pro ostatní
81
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na 1200 korun a po pěti letech na 2000 korun, popřípadě
1500 korun82.
Platovým

zákonem,

který

byl

vydán

19.2.190783

byly

úřednické platy opět zvýšeny. Jejich výše byla stanovena
dle jejich rozčlenění do hlavních tříd a jednotlivých stupňů. Nejvyšší platy se pohybovaly kolem 16000 korun a nejnižší kolem 3600 korun84. V tomto zákoně bylo stanoveno, že
zaměstnanci, kteří pracují více než 60 let a 35 let ve
službě,

nemohou

postoupit

do

vyššího

služebního

stupně.

V porovnání s jinými profesemi byly platy na poště značně
vysoké. Například plat sekretáře obchodního grémia činil
300 korun85.
K platům se připočítávaly takzvané činnostní příplatky, jejichž výše se opět lišila podle toho, do které skupiny

zaměstnanec

patřil.

Tyto

příplatky

se

pohybovaly

v rozmezí 2200 až 3600 korun86. Tak například poštovní oficiál na úřadě Brno 1 dostával v roce 1911 plat 1800 korun a
příplatek 576 korun, zatímco obyčejný poštovní úředník F.
Paskovský získával 1160 korun

a příplatek 464 korun87.

Zaměstnanci polních pošt získávali také vedlejší příplatky.
Nejvyšší poštmistr dostával 450 korun a za každý den v poli
8 korun navíc. V době pohotovosti pak ještě tři koruny.
Poštovní vedoucí, poštmistr, pomocník a mechanik dostávali
300 korun a v době pohotovosti dvě koruny denně a v poli
pět korun88 navíc.
Plat byl vyplácen vždy poslední den v měsíci, připadnul-li první den v měsíci na neděli. Výjimkou bylo datum
1.7. a 31.12. Pokud tento den byla neděle, vyplácelo se
30.12., což byl první den nového správního roku.
82
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Vdova se nesměla domáhat nevyplacených záloh na pozůstalosti a nesměla jí být strhávána z pense.
Na začátku prosince roku 1916 vydalo ministerstvo financí

ve

spolupráci

s ostatními

ministerstvy

vyhlášku,

v níž normuje výpomoc pro státní zaměstnance z titulu mimořádných poměrů, způsobených válkou. Stát převzal úhradu daní, služebních tax, poplatků za propůjčení služebního místa, kolkovného a penzijního příspěvku, který se dříve srážel z platu každého zaměstnance.
Státní zaměstnanci byli rozčleněni do čtyř tříd, podle
nichž se přidělovaly roční přídavky.
První třídu tvořili svobodní a bezdětní vdovci, druhou třídu ženatí a bezdětní a také vdovci s jedním dítětem, do
třetí třídy byli řazeni ženatí s jedním nebo dvěma dětmi a
vdovci s dvěma nebo třemi dětmi, čtvrtou třídu tvořili ženatí s více než dvěmi dětmi a vdovci s více než třemi dětmi.
Příspěvek se dále odvíjel od výše ročního platu. Nejvyšší
příspěvek činil 1644 korun a byl přiřknut čtvrté třídě
s ročním příjmem v rozmezí 14 000 – 18 000 korun ročně.
Nejnižší přídavky v hodnotě 192 korun dostávali zaměstnanci
první třídy s ročním příjmem v rozmezí 1 600 – 2 200 korun.
Podúředníci, sluhové, výpomocní sluhové a kancelářský pomocný personál se základem méně než 1 400 korun pobírali
příspěvek dle tříd od 264 korun po 480 korun89.
Zaměstnanci, kteří byli z moci úřední přeřazeni na jiný poštovní úřad, měli nárok na cestovní diety, náklady na
převoz či na náhradu za poškození nábytku. Výše náhrady se
opět odvíjela podle toho, zda byl či nebyl pracovník svobodný nebo podle počtu jeho dětí. Zaměstnanec, který byl
svobodný, měl nárok na jeden měsíční plat jako náhradu. Že-
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natý na dva měsíční platy a ženatý s dětmi na tři měsíční
platy90.
Nařízení Říšského zákona, které bylo vydáno k 27.7.1916,
povolovalo mimořádné příplatky pro mimořádné poměry způsobené válkou k dietám a stravnému u státních zaměstnanců.
Tyto příplatky činily pro jednotlivé hodnostní třídy 30 až
50% příslušné částky.
Zaměstnanci měli nárok také na montážní příplatky, jejichž výši určovalo ministerstvo obchodu. Dne 14.9.190591
je

ustanovilo

jako

montážní

přídavek,

výdaje

na

cestu

k pracovnímu místu a od něho, pochozí přídavky za cestu mezi rozdělenými pracovními místy a na montážní odměny.
Vedlejší plat byl ministerstvem stanoven za kilometrovné, nocné a příplatek za dobu odpočinku. Tyto příplatky
však byly za rychlíky a ostatní vlaky počítány v halířích
a rozdílné bylo taxi za úředníky, podúředníky a sluhy. Nocné byla služba mezi 10 hodinou večerní a pátou hodinou ranní. Příplatek za odpočinek byl počítán v konečných stanicích, za každou hodinu nebo její větší část, strávenou mezi
příjezdem a odjezdem vlaků dle jízdního řádu92.
Ministerstvo obchodu zavedlo i příplatky za práce nad
stanovený rámec pracovní doby. Týdenní pracovní doba byla v
rozmezí deseti až šedesáti pěti hodin. Tyto příplatky se
tedy vztahovaly na případy, kdy měl zaměstnanec delší pracovní dobu, způsobenou nedostatkem pracovních sil, neočekávanou poruchu či v době Vánoc či Velikonoc, kdy byl na poštovních úřadech silnější provoz nebo mimořádně vzrostla doprava

(manévry,

soustřeďování

vojsk,

živelné

pohromy

apod.). Tento příplatek ministerstvo obchodu odsouhlasilo
6.2.190893.
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Pensijní normále byl nárok na odbytné, pokud byl ve
službě do 10 let – získal odbytné pouze v případě úmrtí
partnera. Pokud byl ve službě déle než deset let, získal
jednu třetinu posledního příjmu jako odpočinek, pokud byl
nezpůsobilý vykonávat službu. Po dvaceti pěti letech si
směl nárokovat polovinu platu, do čtyřiceti let jeho dvě
třetiny a po čtyřiceti letech celý94.
Pokud zaměstnanec nemohl vykonávat službu, protože byl postižen slepotou, těžkou chorobou nebo ztratil síly k výkonu
služby a jednalo se o následek práce na poštovním úřadě,
získal jednu třetinu svého platu plus dvě procenta za každý
další rok. Po 35letech dostává plné výslužné95.
Služební doba se započítávala do penze, přičemž se počítala
ode dne vykonání první služební přísahy.
Pošty

mohly

povolat,

v případě

potřeby,

zálohy

na

služné. Tito lidé museli mít splněné příslušné zkoušky. Zálohy byly povolávány například v případech nemocí nebo nezaviněného neštěstí. Za tuto výpomoc dostali patřičnou odměnu, přičemž tato odměna nesměla být vyšší, než tří měsíční platy. Do této služby nemohli být povoláni penzisti.
Zaměstnanci

pošt

měli

určité

výhody,

vyplývající

z jejich pracovní pozice, nejen pro sebe, ale také pro rodinné příslušníky, tedy manželky a děti. Průvodčí měli volné lístky pro svoji rodinu, pokud nebyl vůz plně obsazen a
byla v něm volná místa. Tyto lístky průvodčím rozdávala
nejvyšší dvorská správa96.
Ministerstvo obchodu již

21.6.1885 v normále o jízd-

ních a dopravních úlevách na tratích c.k rakouských drahách
udělila pro c.k. státní (dvorské) zaměstnance slevu 50%
z jízdného

nebo

dopravního

poplatku.

Zaměstnanci,

kteří

získali takovou slevu, se museli prokazovat příslušnými le-
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gitimacemi, které platily buď pro jednotlivé jízdy, nebo
byly trvalé.
V roce 1903 se začala vydávat legitimace s pětiletou
platností pro aktivní a pensionované c.k. a c. a k. státní
a dvorské zaměstnance.
Na poště pracovali do konce devatenáctého století pouze muži. V roce 1869 vydala poštovní správa povolení, že na
poštovních přepážkách smí pracovat také ženy z poštmistrovy
domácnosti. Od roku 1891 ženy začínají obsluhovat telegrafní stanice, musí však být starší sedmnácti let a musí obstát u telegrafních zkoušek. Jejich plat činil pět korun,
k němu však dostávaly ještě tantiémy a nocné ve výši dvaceti korun.
Od 27. června roku 1900 se u poštovních i telegrafních
přepážek objevují převážně ženy, tzv. kandidátky, a pracují
také jako pomocné poštovní úřednice.
Pokud

se

rozhodli,

ať

již

ženy

či

muži,

odejít

z poštovní služby, museli dodržet šestinedělní výpovědní
lhůtu.
9.ORGANIZACE

A PROSTŘEDKY DOPRAVY

V prvních letech dvacátého století zaujímá významné
místo v poštovní přepravě vlak. Do pozadí se dostává klasická poštovní doprava, realizovaná koňskými povozy. Příčinou tohoto zlomu byl především technický pokrok, související velmi úzce s průmyslovou revolucí.
První železniční dráhy začaly vést rakouskou monarchií
již v době první půle minulého století. Hovoříme o severní
Ferdinandově dráze, která byla navržena již v roce 1830
profesorem Františkem Xaverem Riedlem97. Výhradní privilegium na její stavbu získal vídeňský bankovní dům Salomona
Rothschilda, který vytvořil akciovou společnost s názvem
Výhradní privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda. Ty97
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to dráhy však byly v roce 1906 zestátněny98. Již v roce
1849 má vlakové spojení99 i Brno.
Se

vznikem

železničních

drah

souvisí

první

rozpory

pošty a železnice. Z železniční přepravy měly být původně
vyloučeny listovní zásilky. Železnice měla poště platit odškodné za dopravu balíků do váhy deseti kilogramů, dále měla poskytnout poštovní správě slevu 25% na přepravu poštovních zásilek železnicí a slevu 10% jízdného na úhradu ušlého zisku z poštovní osobní dopravy100.
Při výstavbě železnic se na nádražích nezapomínalo na
prostory určené pro manipulaci s poštovními zásilkami. Poštovní správa zde zřizovala nádražní poštovní úřady. Zásilky
byly

původně

vypravovány

z jednotlivých

nádraží

v takzvaných přímých závěrech, to znamená v uzavřených a
zaplombovaných pytlích z jedné železniční stanice do druhé.
S těmito zásilkami jezdili kromě průvodčích ve vlacích také
poštovní konduktéři (výpravčí).
S rozvojem železnice došlo k celkové změně organizace
pošt.

Začínají

v železničních

se

zřizovat

vozech,

hovoříme

mobilní
o

poštovní

takzvaných

úřady

vlakových

poštách. Zde se poštovní zásilky zpracovávaly novým způsobem. To znamená, že již nebyly dopravovány od jedné stanice
ke druhé, jak tomu bylo zvykem, ale byly tříděny (kartovány) dle místa určení, zvolených dopravních cest a připravovaly se pro vyložení v jednotlivých stanicích během jízdy
vlaku ve zvláštních, k tomu účelu upravených, železničních
vozech. Tento způsob zpracování šetřil čas, zásilky byly
přepraveny mnohem rychleji, a znamenal i úsporu nákladů na
poštovní dopravu a poštovních pytlů pro přepravu zásilek.
Vlakový prostor byl uzpůsoben pro zpracování příslušných
zásilek. Vybavení pracovny určené pro zpracování listovní
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zásilek, takzvaných uzávěrů101, tvořily třídnice, držáky na
pytle, pracovní stoly. U balíkových zásilek se kladl důraz
především na dostatek úložného prostoru. V tomto případě
hovoříme o takzvané výpravě závěrů102.
Vlakové vozy byly označeny nápisem C. k. poštovní úřad
nebo C. k. poštovní konduktér. Z obou stran vozů byly připevněny poštovní schránky, takže lidé mohli podat zásilku
přímo na nádraží do vozů vlakové pošty, kde byly orazítkovány denním razítkem a přepraveny k adresátovi.
Vlakové vozy byly nazývány ambulance, první taková ambulance vyjela z Prahy do Brna a dále do Vídně 7. dubna v roce
1851103.
Stát, kterému dráhy patřily, vydával pro jednodušší
manipulaci se zásilkami přehled poštovních ambulancí. Tento
přehled se stal nezbytnou pomůckou pracovníků poštovní přepravy. Kartovací přehledy pak vycházely každý rok nové.
V ambulancích byly tříděny všechny druhy zásilek, včetně
cenných psaní.
Pro každou vlakovou poštu se seskupovaly poštovní zásilky pro všechny takzvané nácestné listovní úřady, ať již
do místa, kde byla železniční stanice, nebo do míst v jejím
okolí v jednom nebo několika málo pytlích, uzávěrech.
Ve větších železničních stanicích, jakou bylo také Brno, vznikaly velké nádražní poštovní expedice, předchůdci
budoucích přepravních uzlů.
Vlaková pošta a přeprava poštovních zásilek po železnici se postupem doby stala základním a nejdůležitějším
prostředkem poštovní dopravy vůbec. Ale na staré poštovní
rychlíky a dostavníky se nezanevřelo. I nadále byly využívány pro rozvoz zásilek do míst, kde železnice nebyla. Vlaky se na tyto kurzy napojovala. Vznikl tak velmi dobře fun-
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gující systém, který vycházel z kombinace dopravy železniční s dopravou potahovou104.
Každý závěr byl vybaven seznamem, v němž bylo vyznačeno, odkud byl uzávěr vypraven a kam má být doručen. Je zde
uvedeno datum vypravení a počet kusů zásilek105.
Kromě železnic a potahů se začínají velmi pozvolna využívat

poštovní

autobusy,

které

byly

zpočátku

využívány

především armádou. Autobusy s dřevěnou konstrukci se dělily
na dvě části. Přední část se šestnácti sedadly sloužila
cestujícím, v zadní se ukládala zavazadla a poštovní zásilky. První autobusy měly značky Laurin a Klement, vybaveny
byly čtyřválcovými benzínovými motory o výkonu 24 koní. Kola autobusů byla opatřena obručemi z plné gumy. Autobus
spaloval 62 litrů benzínu na 100km a jel rychlostí 26 kilometrů za hodinu106. První autobusy se objevily v roce 1905,
ovšem první světová válka jejich velmi slibný rozvoj pozastavila. Tehdy byly zabrány pro válečné účely, stejně jako
poštovní motocykly, které sloužily k vybírání poštovních
schránek. V Brně se začínají využívat poštovní autobusy až
po první světové válce, v roce 1920.
O organizaci dopravy se staralo C. k. ředitelství pošt
a telegrafů v Brně. Ředitelství vydávalo vyhlášky, týkající
se úpravy tarifů za přepravené zásilky, jízdních řádů a
tras107.
Ředitelství vydávalo i smlouvy o dopravě poštovními
jízdami jednotlivým podnikatelům. Smlouvou se podnikatel
zavazoval, že dodrží pokyny úřadů, kterým zajišťuje poštovní spojení a že bude dodržovat služební tajemství. Doprava
měla být přesná podle stanoveného jízdního řádu a trasy.
Podnikatel se také dále zavazoval, že na vlastní náklady
zajistí patřičný počet vozků, kterými měli být muži starší
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18 let, znalí jízdy, písma a čtení.

Vozka měl dbát na

údržbu vozidel a hradit veškeré poplatky, dávky a jiná břemena spojená s propůjčením poštovních jízd. Těmito jízdami
mohly být přepravovány také osoby, ale podnikatel musel
nejdříve požádat o povolení. S přepravovanými lidmi muselo
být zacházeno slušně a ochotně. Pokud si některý ze zákazníků stěžoval, hrozila podnikateli patřičná pokuta. Za poštovní jízdy dostával podnikatel paušál, který v roce 1916
činil 1600 korun.
Smlouva

měla

výpovědní

lhůtu

šest

měsíců.

Dále

smlouva

upravovala podmínky v případě nehody poštovní jízdy a stanovovala sankce za porušení smlouvy, kdy podnikatel ručil
veškerým svým movitým i nemovitým majetkem. Smlouvy byly
vždy ve dvou vyhotoveních. Jednu smlouvu si nechával podnikatel, druhé vyhotovení bylo uloženo u C. k. ředitelství
pošt a telegrafů v Brně108.
10.ORGANIZACE

POLNÍ POŠTY

Do vypuknutí první světové války se v okolí Brna nekonaly žádné velké vojenské manévry či cvičení, nebylo třeba
tedy ani polních pošt. Neobyčejného rozmachu se polní pošty
dočkaly po vypuknutí první světové války.
Během války na území města vznikala vojenská třídírna
polní pošty, která zpracovávala zásilky z východních Čech a
z Moravy. Používala dvoukruhové razítko s německým nápisem
Feldpostsortierstelle/Brunn109 a s datumovým můstkem.
Všechny vojenské útvary používaly na odesílanou poštu
speciální

i

útvarová

razítka

nejrůznějších

forem,

která

sloužila jako důkaz pro osvobození od poštovného.
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Mezi ně patřily například vojenské útvary a služebny, polovojenské útvary, které byly v bojové pohotovosti a připravenosti, nemocnice a jiná zařízení pro raněné a nemocné.
Dodatečně se na poštovní zásilky k razítkům odesílajících
institucí přitiskovala i razítka – Portofrei militärpflege,
Militärpflege110 a podobná. Vojenské dopisy byly podrobovány
cenzuře, která se v Brně zřídila ihned na počátku války.
Vojenskou cenzurou musely projít všechny zásilky mezinárodního styku. V rámci vnitrostátní přepravy prošly také některé zásilky cenzurou. Kromě ní se na území hlavního města
Markrabství moravského objevuje i policejní cenzura, kterou
procházely všechny zásilky z ciziny, pokud již neprošly vojenskou kontrolou. Zásilky, které byly takto prověřeny, se
opatřovaly příslušným razítkem.
Polní pošta zprostředkovávala styk vojínů s domovinou
prostřednictvím narůžovělých lístků a zajišťovala také dopravu zpráv mezi jednotlivými oddíly.
Pošta je neodlučitelnou součástí armády a tak i ona
podléhá armádním předpisům, ačkoliv u ní slouží civilní
úředníci. Jakmile ale tito úředníci, které do funkce pověřovalo Ředitelství pošt a telegrafu pro Moravu a Slezsko
prostřednictvím Přestupních karet111, nastoupí k polní poště, propůjčuje se jim hodnost vojenských úředníků. Po vyhlášení mobilizace musí pověření poštovní úředníci do čtyř
dnů nastoupit do služby112. Mezi zaměstnance polní pošty patřili vedoucí úřadu, manipulační úředník, průvodčí polní
pošty a úřední služebník. Funkci vedoucího polního poštovního úředníka zastával v roce 1905 například J. Sýkora, manipulačního úředníka R. Divíšek, průvodčího R. Innek, a
úředního služebníka L. Jochman. Dále zde fungovala perso-
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nální reserva, do níž patřili například úředníci Magrimger
či Faber113.
Jednotlivé polní pošty, které se kromě Brna nacházely i
v Olomouci či Bílovicích, si vedly jmenné seznamy o zaměstnancích, na polní poště působících. V tomto seznamu bylo
vždy uvedeno místo původního působení. Každý takovýto seznam byl okolkován korunovou známkou a zaslán na Ředitelství pošt a telegrafu v Brně114.
Vojenská správa polní poštu vydržuje a přísluší jí také celý její výnos.
Správní službu vykonává C. a k. generální ředitelství
polních pošt a C. a k. armádní poštovní ředitelství. Výkonnou službu v poli obstarávaly c. a k. hlavní úřady polní
pošty, c. a k. polní poštovní úřady a c. a k. polní poštovní stanice115.
C. a k. hlavní úřad polní pošty je k dispozici vrchnímu armádnímu velitelství a má za úkol zprostředkovat poštovní dopravu k poštovním úřadům dotyčné armády a zpět.
C. a k. polní poštovní úřad nalezneme u všech vyšších velitelstev, od vrchního velitelství celého operujícího sboru,
až k velitelství brigádnímu. Tyto úřady zajišťují službu
pro velitelství a ústavy na ně odkázané.
C. a k. polní poštovní úřady staniční se zřizují dle potřeby podle toho, jak vojsko postupuje, a přidělují se mu určité vojenské formace116.
Součástí polní pošty byly též třídírny a sběrny.
Třídírny rozčleňovaly dopisy do dvou skupin: na jednoduché
dopisy polní pošty a lístky polní pošty do 50 gramů a dále
balíky novin a zásilky v krabičkách do 250 gramů. Tyto zásilky se rozčleňují dle jednotlivých pluků na dopisy dů113
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stojnické a mužstva – ty se pak třídí dle praporu, baterií
a švadron117.
Polní pošta přijímala dopisy do 100 gramů, ovšem nesmělo to
být rekomando. K tomuto účelu byly zavedeny růžové poštovní
korespondenční lístky, které získali vojáci zdarma. Pošta
přijímala i peněžní psaní do 1000 korun a balíčky do 10
gramů a rozměrů 80x80x80cm, které byly zabaleny do nepromokavé látky nebo dřevěné krabičky118. Polní pošta měla právo balíček otevřít a zkontrolovat, co obsahuje.
Polní pošta využívala k přepravě zásilek manipulačních
vozíků, těžké poštovní vozy a kariolky polní pošty. Kromě
těchto vozů byly plně využívány i koně, motocykly, automobily či kola. Mezi další vybavení polních pošt patřila
úřední pečetidla, denní razítka, pravítka, nože na pytle a
papíry, tašky a kazety na peníze, listovní váhy, ruční svítilny, křesla, malé a velké dřevníky či vaky pomocné koše119.
Konec první světové války a vznik samostatného Československa dne 28.října 1918 daly podnět k okamžitému budování československé armády, která musela nejprve zajistit
hranice nového státu. V Brně tehdy existovaly záložní i
přísunové útvary a nemocnice. Pošta příslušníků ozbrojených
sil i nadále zůstávala osvobozena od poštovného.
Poté, co se situace uklidnila a stabilizovala, se Brno
stalo významným posádkovým městem s řadou kasáren. Vojáci
přestali mít úlevy na poštovném.
K opětovné aktivizaci polních pošt došlo až po vypuknutí
druhé světové války.
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V. Metodicko – didaktické využití
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s klíčovými
událostmi,

významnými

osobnostmi

a

vývojem

poštovnictví

v Brně. Je uspořádána do částí, které poskytují chronologický obraz poštovních dějin.
Práce by měla sloužit studentům jako zdroj informací o
každodenním životě od novověku až do počátku 20. století,
ale i všem ostatním zájemcům o historii. Snažila jsem se
přiblížit

danou

historickou

problematiku,

co

nejširšímu

spektru populace a vzbudit tak zájem o dějiny každodennosti. Naproti tomu, díky detailnímu zpracování má za cíl zaujmout i odbornou veřejnost z řad vysokoškolských studentů
historie a samotné historiky.
Učební
v účinný

pomůcky

nástroj

se

řízení

v rukou
výuky,

tvořivého
které

učitele

zpřístupňují

mění
žákům

učivo různými komunikačními cestami, jako prameny poznání,
jež je vedou k aktivnímu osvojení poznatků a pracovních metod příslušné látky a jeho využití v praxi. Tím poskytují
žákům prostor k rozvíjení jejich schopností. Každá pomůcka
působí tedy nejen jako nosič informací, ale i jako komunikátor a

navozuje dynamiku poznávacího procesu. Zároveň mů-

že působit různou měrou i na emocionální a volní sféru
osobnosti žáků.
Právě jednou z příčin studijních neúspěchů žáků bývá,
že nedovedou samostatně studovat, využívat odbornou literaturu a zvládnout některé praktické úkoly. Ve studiu by mělo
pomáhat zpřístupnění příslušných pomůcek – literatury, obrazů, modelů, sborníků apod.
Práce se tak tedy dá využít jako pomůcka k výuce každodennosti a technologického rozvoje v jednotlivých epochách historického vývoje. V rámci vyučovací hodiny by bylo
možné, ve spojitosti s historickou geografií a geografií
dopravy a spojů, připravit výklad o dějinách pošt.
50

Příklady úkolů jak s dětmi ve výuce pracovat.

Úkol 1:
Studenti vytvoří mapy, dle jednotlivých tras poštovních kurzů, s hlavními komunikačními tahy v okrese Brno město. Různými barvami znázorní dopravní cesty, dle jejich
vzniku

v jednotlivých

stoletích.

Při

mapování

si

mohou

všimnout vývoje tvaru dopravní sítě a rozmyslet, proč se
vyvíjela zrovna tím daným směrem. Na trase zakreslí pomocí
značky poštovní úřady.
Na rychlost přepravy zpráv měly vliv zejména využívané
dopravní prostředky. K mapám vytvoří cvičení, ve kterém popíší jaké dopravní prostředky byly na trasách využívány a
za jak dlouho bylo možné zásilku daným způsobem přepravit
(například z Brna - centra do České u Brna).
Výslednou mapu i cvičení porovnat s dnešní situací –
tvar dopravní sítě, rozmístění poštovních úřadů, rychlost
přepravy zpráv (nové komunikační kanály – SMS, e-mail), dopravní prostředky.

Úkol 2:
Žáci vytvoří časovou přímku s technologickým vývojem.
Zakreslí vznik parního stroje, telegrafu, telefonu, spalovacího motoru atd. Prostřednictvím ní vytvoří cvičení jak
se technologický pokrok odrazil ve zkvalitňování a zrychlování přepravy zpráv a zboží -

například: parní stroj vzni-

kl v roce 1765, ale až v 19.století začal být významným
zdrojem energie a začal se využívat i v dopravě. I pošty
využívají nového vlakového spojení k přepravě zásilek. Tím
se zrychluje doprava oproti předchozí koňské přepravě a
vzniká nový dopravní systém.
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ZÁVĚR
Počátky poštovnictví v Brně byly poměrně složité. Pokusila jsem se však podat ucelený souhrn základních informací o dané epoše a nastínit základní okolnosti, které
ovlivňovaly vznik první pošty, a další kroky a události,
které vedly k následnému rozvoji poštovnictví.
Ukázalo se, že mnoho úřadů vzniklo na přelomu 19. a
20. století a to nejspíše proto, že Brno zažívalo v závěru
19. století velkou populační explozi obyvatelstva, a také
výrazný hospodářský rozvoj. Byla popsána organizace pošt
v jednotlivých obdobích, ale také život zaměstnanců poštovních úřadů.
Práce
k dalšímu
sledovat

nám

zároveň

zpracování.
další

vývoj

přináší

Nepochybně
zdejších

nové
by

otázky

a

podněty

bylo

velmi

zajímavé

poštovních

úřadů

v období

první republiky a období II. světové války. Stejně tak i
srovnání s dalšími poštami s podobným vývojem, kupříkladu
v hlavním městě Království českého Praze, či s dalšími z
větších měst, jako je Ostrava. Je však téměř nepochybné, že
bude třeba hledat zdroje informací především v archivech.
Domnívám se, že se prací podařilo přiblížit základní
informace

o

počátcích

a

následném

rozvoji

poštovnictví

v Brně.
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RESUMÉ
V předložené bakalářské práci jsou uvedeny prameny,
které

nás

informují

o

počátcích

a

rozvoji

poštovnictví

v Brně. V jednotlivých kapitolách se snažím popsat průběh
rozvoje poštovních úřadů. V podkapitolách je nabízena možnost srovnat jejich vývoj v jednotlivých oblastech, i problémy s ním spojené, a v jednotlivých obdobích. Jsou zde
uvedeny i důležité události a osobnosti, které rozvoj poštovnictví doprovázely, a které byly ve vývoji pošty podstatné, a to postupně až do rozpadu Rakouska - Uherska.
Práce je uceleným přehledem zkoumané problematiky,
která dosud chyběla.

SUMMARY
This thesis discuss the beginnig and a development of
the mailing in Brno.Itry to describe the proces sof development

of

post-offices

in

particular

chapters.

In

sub-

chapters Orfee posibility to compare the developmnt post –
Office

in

variol

regions

and

periods

and

all

probléme

included. There are introduced important documents, events
and persosn that influenced the development of mailing till
the desintegration of Austria – Hungary.
This thesis form a compact summary of searching questions that were missing so far.
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Příloha č. 1
Poštovné poštovních poukázek a balíčků.
Sazba za poštovní poukázky:
Poukázka znějící
na částku
do 20 korun
20 – 100 korun
100 – 300 korun
300 – 600 korun
600 – 1000 korun

Poštovné ve vnitrostátním styku
10 haléřů
20 haléřů
40 haléřů
60 haléřů
1 korunu

Poštovné
v mezinárodním styku
20 haléřů
40 haléřů
80 haléřů
1 korunu
2 koruny

Sazba za balíčky:
Balíček do vzdálenosti
do 10 mil a váhy 5 kg
do 10 mil a váhy nad 5 kg
do 20 mil a váhy 10 kg
20 - 50 mil
50 - 100 mil
100 - 150 mil
nad 150 mil

Poštovné
30 haléřů
60 haléřů
20 haléřů
24 haléřů
36 haléřů
48 haléřů
60 haléřů

Zdroj: MZA, fond H684, Kniha sedm. Ředitelství pošt a telegrafu v Brně.
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Příloha č. 2
POŠTOVNÍ

RAZÍTKA

V důsledku narůstajícího poštovního provozu bylo Nejvyšším dvorským poštovním úřadem ve Vídni dne 17. 6. 1769
nařízeno uvádět na listovní zásilky místo jejich podání.
Brněnská pošta tyto zásilky označovala textem „von Brünn”.
Dekretem Dvorské poštovní komise z roku 1781 bylo oznámeno
zavedení

razítkování

dopisů

přijímaných

i

odesílaných

u

všech Vrchních poštovních správ od následujícího roku.
Důvodem zavedení poštovních razítek byla pravděpodobně
skutečnost, že rukopis na zásilkách byl mnohdy nečitelný,
což práci při přepravě a doručení zásilky značně ztěžovalo.
Z počátku si museli poštmistři pořizovat razítka na vlastní
náklady.
Brněnská

poštovní

razítka

se

opatřovala

textem

v němčině. Teprve v důsledku, tzv. jazykového vyrovnání byla zaváděna razítka dvojjazyčná s názvem také v českém jazyce.

K razítkování

se

používala

černá,

někdy

i

modrá,

barva. U razítek s textem FRANCO nebo rekomandačních se
zdůrazňoval jejich důležitost barvou červenou.
V důsledku

rozmachu

brněnského

průmyslu

a

obchodu

v 19. století a s tím souvisejícím rozšiřováním okolí a zavedením

železnice,

přestala

stávající

poštovní

zařízení

stačit narůstajícímu poštovnímu provozu ve městě. Začínají
vznikat v jednotlivých částech postupně nové a nové poštovní úřady.
Nově otevírané úřady byly vybavovány poštovními razítky s vyznačením jejich umístění. Od roku 1896, bylo jmenovité označení nahrazeno arabskými číslicemi, v pořadí jejich zřizování, například „Brno 10”.
Do rozpadu monarchie v roce 1918 v Brně fungovalo 11
poštovních úřadů – na hlavním nádraží, Starém Městě, Cejlu,
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v Zemském domě, na Nové ulici, Marešově ulici, Křenové ulici, Třídě Františka Josefa, Pekařské a Veveří.
Příloha č. 3
POŠTOVNÍ

STEJNOKROJE

Poslové, kteří za svoje služby byli placeni, měli i
řadu privilegií. Mezi jedno z nich patřilo i nošení uniformy. Poslové to brali jako poctu. První uniformy se objevují
již v 17.století, kdy pražský dvůr nechává vyhotovit oblečení jednotného střihu, jakousi prvotinu uniformy, přičemž
poslové mají uniformy mnohem dříve, nežli vojáci.
Stejnokroje jim poskytovala jakousi ochranu, cítili se
být nedotknutelní. V roce 1623 je vydána i listina Sala
Qaudria, kterou Hans Kryštof Paar žádá císaře Ferdinanda
II. Štýrského o vydání 30 ochranných listin pro poštovní
správce.
V době novověké měli postilióni, poštovní pacholci, na
výběr ze dvou druhů. Jedna uniforma byla tradiční, pro běžné nošení, druhá byla slavnostní, tzv. „gala”.
Pro

běžnou

z ocelově

šedého

službu
sukna

nosili

postilióni

s límcem

krátký

s červenými

kabát

výložkami,

knoflíky byly hladké, šedé barvy. Spodky byly ze stejného
sukna jako kabát, uvnitř byla černá kůže. K tomu nosili
černý, plstěný, lakovaný klobouk se stříbrnou stuhou a rozetou, jezdecké boty,

štítek s císařskou orlicí a samo-

zřejmě nesměla chybět poštovní trubka. Pro každou příležitost – vjezd do města, výjezd, střetnutí se s jiným vozem –
musel

umět

postilión

zatroubit

příslušný

signál.

Těchto

signálů bylo osm. Dále byl vybaven poštovskou cedulí, kterou se prokazoval, a prostřednictvím níž si vynucoval své
výsady. Nemuseli platit daně ani cla a směli jezdit po soukromých cestách, polích i loukách.
Slavnostní uniforma sestávala z krátkého červeného kabátu s černým límcem, výložky byly pošité stříbrnými stuž59

kami. Součástí byly i hluboké bílé knoflíky. Třírohý klobouk měl černožluté peří. Přes prsa měl postilión poštovní
trubku, zavěšenou na černožluté šňůře. Oblékal si žluté,
kožené,

jezdecké

spodky.

Nosil

vysoké

jezdecké

boty

s ostruhami.
V roce 1838 vydala rakouská poštovní správa předpis o
uniformování postiliónů. Tento předpis též rozlišuje všední
a slavnostní stejnokroj. Ovšem poštovní uniformu si musel
každý postilión pořídit na vlastní náklady sám. Slavnostní,
do tří let, a všední, do jednoho roku. Pokud příslušný termín nedodržel, musel uhradit peněžitou pokutu.
V první třetině 19.století mají již i listonoši svoji
uniformu. Nosili černošedý kabát s červenými výložkami a
žlutými knoflíky a plášť s černým límcem. Na hlavě nosili
černý kulatý klobouk a na levé straně na prsou malý štítek
s poštovní trubkou a číslem příslušného doručovacího okrsku. Trubkou doručovatel upozorňoval na svůj příchod do vesnice. Buď využíval jí nebo tzv. klapačky.
V polovině 19. se forma stejnokrojů stabilizovala a
svoji podobu si udržela až do rozpadu Rakouska – Uherska
v roce 1918.
20.10.1889 vyšel předpis o stejnokrojích pro C. k.
státní úředníky. Každý zaměstnanec poštovního úřadu byl povinen nosit ve službě poštovní stejnokroj.
Stejnokroje se rozčleňovaly do čtyř kategorii – První
kategorie byla rozčleněna do dvou skupin. I. skupinu tvořily stejnokroje pro ministerského předsedu, II. skupinu tvořily stejnokroje pro ministry, prvního prezidenta nejvyššího soudu, prezidenta říšského soudu a prezidenta nejvyššího
správního soudu. Druhá kategorie byla rozčleněna do tří
stupňů – I. stupeň tvořily stejnokroje pro úředníky třetí
hodnostní třídy (např. hospodářský kontrolor, hospodářský
dozorce), II. stupeň tvořily stejnokroje pro úředníky čtvrté hodnostní třídy (např. pokladní kontrolor) a III. stupeň
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zastávali úředníci páté hodnostní skupiny (např. pokladní
dozorce a vozový mistr). Třetí kategorie se také dělila do
tří stupňů – I. stupeň zastávali úředníci deváté hodnostní
třídy (např. pokladník), II. stupeň tvořily stejnokroje pro
úředníky sedmé hodnostní třídy (např. konduktér) a III.
stupeň úředníci osmé hodnostní skupiny (např. adjunkt, poštovní spárvce). Čtvrtou, poslední kategorii, tvoří I. stupeň

a

stejnokroje

pro

úředníky

deváté

hodnostní

třídy

(např. pokladník), II. stupeň – úředníci desáté hodnostní
skupiny (např. kontrolující oficiál) a III. stupeň stejnokroje pro úředníky jedenácté hodnostní skupiny (např. manipulační oficiál).
Dále se do těchto kategorií se rozčleňovali výpravčí
poštovního

úřadu,

poštovní

konduktéři,

skladní

dozorci,

vozmistři, portýři, listonoši, úřední sluhové ředitelští,
poštovní a výpomocní sluhové.
Pro úředníky prvních tří kategorii byly zavedeny ještě
zvláštní slavnostní stejnokroje, tzv. galauniformy.
Výložky a lemování byly v barvách zvláštně určených
pro příslušný resort státní správy. Pro ministerstvo obchodu a služeb to byla například barva oranžová.
Pro všechny kategorie byl společný kabát z tmavě zeleného sukna, sahající po kolena, límec a výložky byly ze sametu různé barvy podle hodnostní třídy. Knoflíky se zlatily
s císařským orlem, na límci a na výložkách jsou zlaté stuhy
různé šířky a vypravení dle kategorie. Služební hodnost se
vyznačuje v každé kategorii vyšívanými nebo z kovu tlačenými růžicemi - třetí stupeň měl jednu růžici, druhý dvě,
třetí tři růžice. Spodky byly ze šedého ruského sukna,
slavnostní spodky byly z bílé vlny. Klobouk byl podobný vojenskému. S bílým pštrosím peřím nosili úředníci první kategorie, s černým pštrosím peřím druhé a třetí kategorie,
bez peří jen s černou a zlatou stuhou úředníci čtvrté kategorie.
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Vesta byla šita z černého kašmíru nebo hladkého hedvábí s nízkým stojacím límcem. Knoflíčky byly hladké, žluté,
vedly až ke krku. Rukojeť kordu byla vykládaná perletí.

Zdroj: MZA, fond H684, kniha sedm. Ředitelství pošt a telegrafu v Brně.
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Příloha č. 4
Nedostatky na jednotlivých poštách muselo řešit Ředitelství
pošt a telegrafu v Brně, kam chodily stížnosti
z jednotlivých úřadů, spadajících pod jeho správu.

Zdroj: MZA, fond H684, Kniha sedm. Ředitelství pošt a telegrafu v Brně.
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Příloha č. 5
Vzor seznamu zásilek k vypravovaným uzávěrům.

Zdroj: MZA, fond H684, Kniha sedm. Ředitelství pošt a telegrafu v Brně. Folie 146.
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Příloha č. 6
Mapa Brna z roku 1914 – orientační poloha poštovních úřadů.

Zdroj: MZA, fond H684. Kniha sedm, Ředitelství pošt a telegrafů v Brně.
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Příloha č. 7:
Postiliónské kožené boty
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Postiliónský kožený klobouk

Zdroj:
Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Frýdlant, inventární číslo 2401 a 2524.
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Příloha č. 8
Příjezd prvního vlaku do Brna.

Zdroj: Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu
v československých zemích. Praha 1970, s.72.
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Příloha č. 9
Interiér vlakové pošty v období před první světovou válkou.

Zdroj: MZA, fond H684, Kniha sedm. Ředitelství pošt a telegrafu v Brně.
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