
Univerzita Pardubice 

Filozofická fakulta 

Katedra historick!ch v"d 

 
 

 

 

 

Historick! v!voj po"tovnictví  a #editelství po"t  
            a telegraf$ v Praze  po roce 1918 do roku 1935. 
 

 

 
 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010           Bc. Helena Tomá#ková 

 



 

Univerzita Pardubice 
Filozofická fakulta 

Katedra historick!ch v%d 
 

 

 

 

Historick! v!voj po"tovnictví  a #editelství po"t 
a telegraf$ v Praze  po roce 1918 do roku 1935. 

 

 
 
 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE :  Bc. Helena Tomá"ková 

           VEDOUCÍ PRÁCE:    doc. PhDr. Marie Macková Ph.D. 

 

 

 
 

 

2010 



 

 

UNIERSITY OF PARDUBICE 

FACULTY OF PHILOSOPHY 

DEPARTMENT OF HISTORICAL STUDIES 

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF POSTING  

AND MANAGEMENT OF POST OFFICES 

AND TELEGRAPHS IN PRAGUE FROM 1918 TO 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTHOR: Bc. Helena Tomá#ková 

SUPERVISOR: doc. PhDr. Marie Macková, PhD. 

 

 

 

 

2010 

 



 

Univerzita Pardubice 
Filozofická fakulta 

Katedra historick!ch v%d 
 

Akademick! rok 2010/2011 
 

Zadání diplomové práce 

 
 

Pro:    Bc. Helena Tomá"ková 

Obor:   Kulturní d"jiny 

Název tématu:  Historick! v!voj po#tovnictví  a $editelství po#t 
                                   a telegraf% v Praze  po roce 1918 do roku 1935. 

 

 

Zásady pro vypracování: 

Autorka se bude v"novat vymezenému tématu v #ir#ích souvislostech d"jin oboru, práv" tak 

jako se zam"$ením na pra&ské 'editelství po#t a telegraf%, konkrétní rezortní ú$ad druhé 

instance v mezivále(ném období 20. století. Obecné (ásti práce budou vycházet z existující 

literatury, ta (ást práce, která se bude t!kat konkrétního ú$adu, bude vycházet rovn"& 

z archiválií. 

 
 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  doc. PhDr. Marie Macková, Ph. D. 

Vedoucí katedry:   prof. PhDr. Tomá# Jiránek, Ph.D. 

Datum zadání diplomové práce: 30. dubna 2009 

Datum odevzdání diplomové práce: 30. listopadu 2010 

 



 

Prohla#uji, &e jsem tuto práci vypracovala samostatn". Ve#keré prameny a literatura, 

které jsem vyu&ila, jsou uvedeny v seznamu pramen% a literatury. 

Byla jsem seznámena s tím, &e se na moji práci vztahují práva a povinnosti vypl!vající 

ze zákona (. 121/2000 Sb., autorsk! zákon, zejména se skute(ností, &e Univerzita Pardubice 

má právo na uzav$ení licen(ní smlouvy o u&ití této práce jako #kolního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, &e pokud dojde k u&ití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o u&ití jinému subjektu, Univerzita Pardubice je oprávn"na ode m" po&adovat 

p$im"$en! p$ísp"vek na úhradu náklad%, které na vytvo$ení díla vynalo&ila, a to podle 

okolností a& do jejich skute(né v!#e. 

Souhlasím s prezen(ním zp$ístupn"ním své práce v Univerzitní knihovn" Univerzity 

Pardubice. 

 

 

 

 

  

V Pardubicích dne 29. listopadu 2010    podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POD&KOVÁNÍ 
P$edem mé práce bych cht"la pod"kovat v#em, kte$í m" v této práci podpo$ili jak 

odborn", tak lidsky. 

P$edev#ím bych cht"la pod"kovat své vedoucí práce doc. PhDr. Marii Mackové, 

Ph.D., za prostudování textu, u&ite(ná upozorn"ní a podn"ty k jeho dopln"ní. Také tímto 

d"kuji zam"stnanc%m Po#tovního muzea, zejména $editeli PhDr. Janu Galu#kovi za odborné 

konzultace k po#tovní problematice, PhDr. Kramá$ovi, Mgr. Jahodovi a panu Halabrínovi, za 

ochotné p%j(ování pot$ebn!ch pramen%, archiválií a odborné literatury, dále ing. Kuntovi 

z Národního archivu za poskytnutí archivního materiálu  k 'PT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUHRN 
 

     V této práci je prezentován v!voj po#tovnictví jako obor dopravy informací, za$ízení 

pov"$ené státem p$ijímáním, dopravou a doru(ováním zpráv. Pr%b"hem jednotliv!ch 

v!vojov!ch etap se po#tovnictví zdokonalovalo vlivem technického pokroku a stálo na (elním 

míst" mezi obory, které jako první p$ejímaly d%le&ité objevy a vynálezy. Vypl!vá to ze 

samotné podstaty po#ty jako univerzálního prost$edku lidské komunikace. Po#ta slou&ila 

nejen pro dopravu zpráv, ale po staletí i pro p$epravu lidí. Hospodá$sk! v!znam po#ty vynikl 

ve zprost$edkování pen"&ního styku. Po#ta se také stala systémovou oporou elektrick!ch 

komunika(ních    prost$edk% –  telegrafu   a  telefonu   a  v  nov"j#í   dob"   i  radiokomunikací  

a p$enosu dat. V!#e uvedené údaje, které jsou blí&e vysv"tleny v jednotliv!ch (ástech této 

práce, tvo$í ucelenou syntézu dané po#tovní problematiky. 
 

Klí(ová slova: po#tovnictví, doprava po#tou, doprava po#ty, po#tovní $ád, po#tovní               

zásilka, $editelství po#t. 
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ÚVOD 

 
   Téma své  diplomové práce jsem si vybrala p$edev#ím  proto, &e v tomto oboru pracuji 

ji& del#í dobu. Mimo jiné se také zab!vám zpracováním archivního fondu generálního 

$editelství )eské po#ty s.p. v Praze.  D"jiny po#tovnictví jsou rozsáhlé, rozmanité a mají svoji 

zvlá#tní p$ita&livost. Málokter! obor historick!ch studií se m%&e pochlubit tolika zapálen!mi 

badateli, regionálními historiky i laick!mi badateli.  

Po#ta nebyla v&dy jen sou(ástí v#edního &ivota.  )asto inspirovala um"lce r%zn!ch 

&ánr%. Nap$. nezapomenutelnou je Po!"ácká pohádka Karla )apka, nebo z oblasti hudby si 

m%&eme p$ipomenout hudbu Postiliona z Lonjumeau od francouzského operního skladatele 

Adolpha Adama. Dále se objevují hojn" po#tovní nám"ty ve v!tvarném um"ní v grafické 

tvorb" od sedmnáctého století po devatenácté století. Slavn! je nap$íklad obraz nizozemského 

malí$e Jana Vermeera van Delft Dívka #toucí dopis. Dále nám po#tovní d"jiny p$ipomínají 

zachované budovy star!ch po#tovních stanic, milníky p$i silnicích a p$edev#ím symboliku 

po#tovní trubky, která p$etrvala od dob postilion% dodnes. 

V této práci bych cht"la prezentovat v!voj po#tovnictví jako obor dopravy informací, 

za$ízení pov"$ené státem p$ijímáním, dopravou, doru(ováním zpráv a také jako jedno 

z d%le&it!ch odv"tví hospodá$sk!ch d"jin a podtrhnout jeho spole(enskou funkci. 

Fond Ministerstva po#t a telegraf% a jednotlivé sbírky z po#tovního muzea jsou 

dobr!m pramenem pro studium správy, technického a hospodá$ského v!voje, v(etn" 

sociálních pom"r% zam"stnanc%.  

Tím jsem cht"la vyu&ít ní&e uveden!ch poznatk%, které jsou rozpracovány souvislosti 

se  správním v!vojem, politick!m, technick!m i hospodá$sk!m té doby. Prostudováním  

jednotliv!ch dokument% jsem získala z fondu Ministerstva po#t a telegraf% a jednotliv!ch 

sbírek po#tovního muzea poznání, které se vzájemn" dopl*ují, proto&e v roce 1956 byl 

likvidován archiv Po#tovního muzea a ve#ker! archivní  materiál  ( pra&ského  $editelství  po#t  

a telegraf% ) byl tehdy odevzdán do b!valého SÚA Praha.  

           Do   roku  1918  vykonávaly   dozor  nad  (inností  po#tovních  ú$ad%  v  míst"  okresní  

a krajské ú$ady. Po vzniku republiky ho p$evzaly $editelství po#t a telegraf% v krajích. 

Dokumenty t"chto ú$ad% byly v minulosti zna(n" naru#eny skartacemi, které byly provád"ny 

nezodpov"dn" a bez odborn!ch znalostí. Dnes jsou torza jejich dokument% ulo&ena ve 

Státních oblastních archivech. Nejvy##í instancí pro po#tovnictví bylo ministerstvo a to do r. 

1918 ministerstvo obchodu ve Vídni a pozd"ji prvorepublikové ministerstvo po#t a telegraf%, 
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z kterého budu (erpat ponejvíc podklad%. Jsou zde soust$ed"ny materiály z doby formování 

pra&ského $editelství po#t a telegraf%, které je p$edm"tem mé diplomové práce. Materiály 

nejsou zpracovány v souvislostech. Je to z$ejm" tím, &e byly vybrány po roce 1920 ve Vídni 

tehdej#ím zástupcem ministerstva po#t a telegraf% p. Vaclíkem, kter! nebyl historikem, a jeho 

v!b"r byl zm"$en na aktuální provozní pot$eby ministerstva v nov" vzniklé republice. Proto 

p$i archivním zpracování byly dokumenty rozd"leny podle signatur a chronologicky, ale 

nebyla k  nim  zhotovena  &ádná  podrobn"j#í  pom%cka.  Materiály  jsou  strohé,  informativní  

a chybí celistvé zpracování formou historické syntézy. Jsou zde ulo&eny ob"&níky, na$ízení , 

sm"rnice a jiné ú$ední dokumenty k provozní (innosti. Zajímavou (ástí fondu je 

fotodokumentace, která mi pom%&e barvit" vylí(it v!znamné budovy, osobnosti a události ve 

v!voji po#tovnictví. 

 

Inventarizace fondu byla uspo$ádána v t"chto skupinách archivního materiálu: 

1) Podací protokoly presidiální z let 1919 -  1944, knihy (. 1 – 14 

2) Podací protokoly v#eobecné z let 1918 – 1943, knihy (. 15 – 681 

3) Indexy presidiální  z let 1919 – 1942, knihy 682 – 693 

4) Indexy v#eobecné  z let 1918 – 1942, knihy 694 – 1006 

5) Spisy uspo$ádané v A MPT z let 1918 – 1943, karton (. 1 – 49 

6) Spisy dle odd"lení a let z let  1918 – 1943, karton (. 50 – 1897 

7) Spisy abecedn" dle po#toven z let 1918 – 1943, karton (. 1898 – 2 380 

8) Spisy sam.odd"lení  z let 1918 – 1943, karton 2381 – 2410 

 

 Nicmén" podklady pro mou práci jsem (erpala ze spis% b!valého Po#tovního archivu, 

kter! je sou(ástí fondu MPT. Jedná se o  komplex dokument%, které soust$edil Václav 

Dragoun, kde hlavní (ást spis% je uvedena pod fondem 'editelství po#t a telegraf% v Praze. 

Obsahuje jak prameny k d"jinám po#tovnictví, tak i rozvoji telegrafu u nás. U spis% celého 

komplexu b!valého Po#tovního archivu do#lo po roce 1921 k vytvá$ení um"l!ch sbírek, které 

jsou dal#ím pramenem k (erpání podklad% k mé práci. Inventá$e k jednotliv!m fond%m 

obsahují historick! úvod do problematiky, informaci a rozd"lení soust$ed"né dokumentace, 

vlastní inventá$ a obsah. Materiály jsou inventarizovány tímto zp%sobem: po$adové (íslo, 

signatura, název spisu, obsah, datace a p$ír%stkové (íslo. 

 Fond Dokumenty k d$jinám ministerstva po!t a telegraf% zachycuje pod sig. I. období 

rakouské po#tovní správy, pod sig. II období let 1918 – 1945 a pod sig. III. období po roce 

1945. Tato sbírka písemností, tisk% a fotografií netvo$í ucelenou $adu, proto  budu 
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kompletovat údaje z v!#e uvedeného fondu MPT a sbírek Po#tovního muzea a brát je  v potaz 

jako celistv! pramen k d"jinám po#tovního $editelství v Praze. Mimo jiné se zde nachází také 

rukopis a poz%stalost b!valého generálního $editele Maxmiliána Fatky, která obsahuje 

rukopisnou práci o d"jinách po#ty v dob" rozpadu Rakouska – Uherska a o budování nového 

po#tovního systému v rámci )eskoslovenské republiky. 

 Fond Dokumenty k d$jinám po!tovnictví je také neucelenou sbírkou r%znorodého 

materiálu, p$edev#ím dobov!ch fotografií, vá&ící se k jednotliv!m regionálním $editelstvím, 

také i v Praze. 

 Fond Dokumenty k d$jinám po!tovním ú&ad%m obsahuje písemnosti a tiskopisy 

z (innosti po#tovních ú$ad%, fotografie budov a zam"stnanc%. Dále písemnosti z poz%stalosti 

pracovník% ú$ad%. Plány budov a fotografie jsou ulo&eny v pobo(ce ve Vy##ím Brod". 

 Fond Automobilová doprava zahrnuje dokumenty z období zavád"ní automobilové 

po#ty v Rakousku – Uhersku, jsou to ceníky a p$edpisy pro státní automobilové linie a p$e-

dev#ím pak do let 1919 a& 1925, kdy (eskoslovenská po#tovní správa usilovala o systematické 

zavedení po#tovní automobilové dopravy a to v(etn" fotodokumentace dopravních prost$edk% 

a gará&í (1918 – 1938). 

 Pro oblast telekomunikací jsou soust$ed"ny matriály jak písemného charakteru, tak 

fotodokumentace a  dále rukopisná práce J. Skokana O d$jinách telefonu v Praze. Minister-

stvo po#t a telegraf%, Praha (NA/429). Archivní fond z let 1918-1943 (1945): o  rozsahu 

345,90 bm, zvlá#tní (ást tvo$í spisy vztahující se k jednotliv!m po#tám a po#tovnám 

(abecedn"). Sou(ástí ú$adu bylo Po#tovní muzeum, archiv a knihovna. 

          Sbírka Ministerstvo po!t a telegraf% (Po#tovní muzeum): Dokumenty k historii 

ministerstev, která byla pov"$ena správou po#ty od 2. poloviny 19. století do r. 1948. Soubor 

fotografií (eskoslovensk!ch ministr% po#t telegraf%, ministersk!ch ú$edník% a budov.  

         Sbírka Fotoarchiv ministerstva po!t a telegraf% (Po#tovní muzeum): Ú$ední 

fotodokumentace Ministerstva po#t a telegraf%. 

'editelství po#t a telegraf% Praha (NA/886) 

Archivní fond z let 1763-1945 (1947) rozsahu 337,65 bm. Zahrnuje v sob" následující 

p%vodce: Vrchní po!tovní správa Praha (1763-1850), Po!tovní &editelství Praha (1850-1883), 

Telegrafní inspektorát Praha (1856-1872), Telegrafní &editelství Praha(1872-1883). 

Sbírka Po!ta za I. republiky (Po#tovní muzeum) 

Doklady k po#tovnímu provozu v I. )SR, nap$. dokumentace k budování nov!ch po#tovních 

ú$ad%, ú$ední ob"&níky a doklady k (innosti Po#tovní nákupny, fotoalba z po#tovního 

provozu, statistiky apod.  



 - 4 - 

 

Sbírka Práce k d$jinám po!tovnictví (Po#tovní muzeum) 

Nevydané rukopisy o historii po#tovnictví, rukopisy vydan!ch prací dopln"né o studijní 

materiál a drobn"j#í studie k d"jinám jednotliv!ch po#tovních ú$ad%. 

 

Sbírka Telefon (Po#tovní muzeum) 

Zejména o práce k d"jinám telefonu, schémata a popisy telefonních za$ízení a formulá$e a 

p$ihlá#ky k telefonním hovor%m, fotografie telefonních úst$eden, v!stavby kabelov!ch tratí, 

telefonního vedení a zesilovacích stanic.  

 

Sbírka Telegraf (Po#tovní muzeum) 

Zejména instrukce pro provoz telegrafu, schémata telegrafních za$ízení a jejich popisy, 

telegramy, r%zné druhy telegrafních blanket% a kvitancí na telegramy, fotografie telegrafních 

p$ístroj%   (nap$.  Morse,  Hughes)  a   fotografie  z  telegrafního  provozu  -  telegrafních  sál%  

a úst$eden, v(etn" fotografick!ch alb, doklady z provozu potrubní po#ty. 

 

Po skon(ení  války v roce 1918 byla zru#ena pod$ízenost víde*sk!m centrálním 

ú$ad%m a v#echny po#tovní zále&itosti p$evzalo (eskoslovenské ministerstvo po#t a telegraf% 

v Praze. Prvním ministrem se stal Ji$í St$íbrn! a prvním $editelem  pra&ského  $editelství  po#t  

a telegraf% byl Maxmilián Fatka. 

Jak u& bylo v!#e $e(eno, vzniklo ministerstvo po#t a telegraf%, které bylo umíst"no na 

Smíchov", v Karlov" ul. 36. Po p$evratu byl pov"$en správou po#tovního a telegrafního 

ústavu vrchní po#tovní rada $editelství po#t a telegraf% v Praze JUDr. Maxmilián Fatka, 

kterého Národní v!bor jmenoval 4. 11. 1918 generálním $editelem pro zále&itosti po#t 

a telegraf% na území (eskoslovenského státu. Dosavadní minist$i po#t a telegraf% Ji$í St$íbrn! 

(14. 11. 1918 - 7. 7. 1919), Franti#ek Stan"k (8. 7. 1919 - 14. 9. 1920), JUDr. Maxmilián 

Fatka (15. 9. 1920). Ministerstvu po#t a telegraf% p$íslu#ela vrchní správa po#t, telegraf% 

a telefon% i po#tovního #ekového ú$adu. Ministerstvo po#t a telegraf% rozhodovalo 

o d%le&it!ch zále&itostech t!kajících se oboru jeho p%sobnosti. Byly to zále&itosti dopravy 

mezinárodní, uzavírání smluv s cizinou, organiza(ní zále&itosti po#tovního a telegrafního 

ústavu, úpravy provozu a poplatk%, sestavování státního rozpo(tu a povolování v#ech údaj%, 

z$izování nov!ch ú$ednick!ch míst, návrhy na jmenování ú$edník% od VIII. h. t$., obsazování 

vedoucích a dozor(ích míst IX. t$ídy hodnostní, nejvy##í dozor nad (inností po#tovního 

#ekového ú$adu. Generální $editel po#t a telegraf% byl zástupcem ministra a spravoval 
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zále&itosti po#tovní, telegrafní a telefonní dle pokyn% ministra a byl zodpov"dn! za 

vy$izování v#ech v"cí.   

Pr%b"hem jednotliv!ch v!vojov!ch etap se po#tovnictví zdokonalovalo vlivem 

technického pokroku a stálo na (elním míst" mezi obory, které jako první p$ejímaly d%le&ité 

objevy a vynálezy. Vypl!vá to ze samotné podstaty po#ty jako univerzálního prost$edku 

lidské komunikace. Po#ta slou&ila nejen pro dopravu zpráv, ale po staletí i pro p$epravu lidí. 

Hospodá$sk! v!znam po#ty vynikl ve zprost$edkování pen"&ního styku. Po#ta se také stala 

systémovou oporou elektrick!ch komunika(ních prost$edk% – telegrafu a telefonu a v nov"j#í 

dob" i radiokomunikací a p$enosu dat.  

V!#e uvedené údaje  jsou blí&e vysv"tleny v jednotliv!ch (ástech této práce a tvo$í  

ucelenou syntézu dané po#tovní problematiky, která tvo$í d%le&itou (ást hospodá$sk!ch d"jin. 
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1. HISTORICK+ V+VOJ PO,TOVNICTVÍ V EVROP- V RÁMCI 

   HISTORICK+CH V+VOJOV+CH ETAP 

 
1.1. STAROV&K 
 Na po(átku v#eho bylo písmo. Objev písma je pova&ován za nejv"t#í po(in v d"jinách 

lidstva. Aby byly zprávy zprávami, musely b!t n"komu ur(eny. Sv"d(í o tom Rozetská deska. 

P$ekládá první písmo do hieroglif% i do $ecké alfabety. První obálka sv"ta dokládá, &e si 

pisatel nep$ál, aby n"kdo jin! zprávu cestou (etl. Tím m%&eme pova&ovat, &e byly stanoveny 

základní po#tovní parametry, tedy u& n"kolik tisíciletí p$ed vznikem po#ty. Historicky první 

formy psan!ch sd"lení, ozna(ovan!ch jako zprávy, byly dopisy psané do hlíny, ty byly 

typické pro starobabylonské období v &ivot" starov"ké Mezopotámie. Hlin"né tabulky 

s vyryt!m textem bylo t$eba chránit p$ed pad"láním, nebo. po pouhém navlh(ení se mohla 

zpráva snadno smazat a nahradit jinou. Proto se tabulky opat$ovaly hlin"n!m obalem, co& 

byly pravd"podobn" první historicky známé dopisní obálky. Obaly takov!ch klínopisn!ch 

dopis% byly popsány stru(n!m v!tahem z celého uschovaného dopisu. Ve starov"kém Egypt" 

existovala organizovaná doprava zpráv ji& n"kolik tisíce let p$ed na#ím letopo(tem. Podobn" 

tomu bylo také v )ín" a Japonsku.1 

  Ve starov"ké Persii byl vybudován cel! poselsk! systém se soustavou stanic pro 

v!m"nu jezdeck!ch koní. Anti(tí 'ekové u&ívali dva druhy posl% b"&c% s lity navinut!mi na 

holi, zvané „skytalé“ – grammotofory pro men#í vzdálenosti a hemmerodrony pro velké 

vzdálenosti. Skute(nou organizací po#tovnictví ve starov"ku se proslavilo starov"ké $ímské 

impérium. „Cursus publicus“ je název po#ty p$ed dv"ma a p%l tisíciletími. Byla to instituce 

státní a byla z$ízena pro pot$eby státní správy. Sm"li ji proto pou&ívat, a. ji& k doprav" 

korespondence, (i k doprav" osobní, pouze státní ú$edníci, vojev%dci, císa$ a osoby z jeho 

okolí. Pouze v!jime(n" i osoby soukromé. Tato instituce vznikla v 'ím" sou(asn" se vznikem 

císa$ství. Zalo&ení se p$ipisuje císa$i Augustovi (31 p$. n. l. a& 14 n. l.).2 Cursus publicus 

umo&*oval p$epravu zpráv jednak p"#ími, jednak jízdními posly, ale také dopravu vozy. 

Po#tovní dopravu organizoval a v nejvy##í instanci $ídil velitel císa$ské t"lesné strá&e – 

                                                             
1 KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
2 Tamté&.  
) )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 8-13. ISBN 978-80-86660-23-3. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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„praefectus praetorio“. V celé $í#i byla p$i silnicích vybudována sí. velk!ch po#tovních 

stanic, „mansiones“, které byly vybaveny tak, aby mohly poskytnout stravu, ubytování a 

nocleh cestujícím a personálu státní po#ty. Mezi t"mito velk!mi stanicemi, v"t#inou od sebe 

vzdálen!mi na den cesty, se budovaly men#í, pouze p$ep$ahací stanice, „mutationes“. Mezi 

dv"ma velk!mi po#tovními stanicemi bylo umíst"no p"t a& osm p$ep$ahacích stanic. 

Po#tmist$i na vozech se prokazovali diplomou, aby dostali na pozicione (erstvé kon". Pro 

zprávu po#tovních stanic a silnic byl vytvo$en cel! systém r%zn!ch profesí, které m"ly zajistit 

spolehliv! po#tovní provoz. Krom" správc% po#tovních stanic, kte$í m"li na starosti i 

p$íslu#né úseky silnic, p%sobili na stanici je#t" pohán"(i potah%, zv"roléka$i, pr%vodci 

po#tovních voz%, ú$ední sluhové, personál, kter! pe(oval o vozy nebo ta&ná zví$ata. Stanice 

byly vybaveny r%zn!mi typy voz% a pro p$ep$ahání bylo p$ipraveno a& dvacet koní. 'ímská 

$í#e se rozpadla, ale pojmy diploma a post pocházejí z on"ch dob.3 

 

1.2. ST'EDOV&K 

      

         Rann! st$edov"k p$inesl naprost! úpadek v rozvoji dopravnictví a po#tovnictví. 

Organizaci jakéhokoliv spojení, které by nám p$ipomínalo bohat! rozvoj po#tovnictví v 'ím", 

ve st$edov"ku nem%&eme najít. V!jimku v celkovém úpadku organizované dopravy zpráv 

tvo$í, tak jako v jin!ch oblastech, období tzv. karolinské renesance, tj. doba vlády císa$e Karla 

Velikého (768 – 814) ve Franské $í#i. Po jeho smrti se Franská $í#e postupn" 

rozpadla. V neustál!ch bojích se za(aly v Evrop" rodit nové feudální státy, zaniklo definitivn" 

i poslední po#tovní spojení p$ipomínající svou formou zaniklou slávu $ímského „cursu 

publika“.  V desátém a jedenáctém století znalost psaní tém"$ zanikla a po#ta nem"la co 

dopravovat.4  

 Základy na#í po#ty m%&eme hledat v Itálii ve t$ináctém století,  severn" u Pergamonu, 

v divo(in" pod Jezev(í horou, v Monte Tasso se nachází korneto kamereta (usedlost, 

m"ste(ko), kde nevedou silnice. V krypt" tam"j#ího románského kostelí(ka Sv. Eliá#e 

odpo(ívá jeden z prvních Tass%. Tasso znamená jezevec. Pozd"ji byl název zkomolen na 

Taxis a p$ibyl p$ídomek Thurn. Thurn Taxis byl rod, kter! zalo&il sv"tovou po#tu. Dodnes je 

                                                             
3 ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,  Hronov 1927, s.6-8. 
4 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích:  Rozpad 
antické organizace, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.8-10. ISBN 80-86437-02-0.  
POLI,ENSK+, Miroslav, Po stopách poselsk(ch spoj% v #esk(ch zemích do konce 14. století. Sborník 
Po#tovního muzea, 1978, Praha 1978, str. 57 - 73 
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v jeho erbu jezevec. Ve t$ináctém století po(ali Tassové budovat systematicky horské 

chodní(ky a p$ekladi#t" spojující sídla místních vládc% s Janovem, Benátkami, Florencií 

a Milánem. Jejich heslo bylo „perpetua fide“, tzn. nep$etr&it" a spolehliv". V patnáctém století 

Tassové získávají privilegia na provozování pravidelného po#tovního spojení. Po#ta 

doru(ována jízdními i p"#ími posly byla p$epravována ve vacích z jezev(í k%&e a poslové 

nosili na rukávu odznak s b"&ícím jezevcem a trubkou. Koncem t$ináctého století Amádeo 

Tasso, &ijící v Bergamu, zorganizoval skupinu posl%, naz!van!ch Bergaschi, pro dopravu 

zpráv v okolí Bergama, Milána a Brescie. Amadea Tassa m%&eme pova&ovat vlastn" za 

zakladatele podnikání, které p$ineslo v#em Taxis%m velk! finan(ní zisk, kter! vyplynul 

z pot$eby rychlého doru(ování zpráv v souvislosti s rozvojem obchodu v celé Evrop". V roce 

1455 se Alesandro Tasso stal nad$ízen!m v#ech posl% p%sobících ve slu&bách pape&ského 

dvora v 'ím" a jeho potomci zastávali tento ú$ad d"di(n". V roce 1457 n"meck! císa$ 

Fridrich III. zplnomocnil svého vrchního mluv(ího Ruggiera Tassa, aby z$ídil jízdní spojení 

z Innsbrucku do ,t!rska a do Itálie. V roce 1457 je vlastn" po(átek historie $í#ské po#ty, která 

posléze m"la v"t#í v!znam ne& p%sobení Taxis% v Itálii. Ruggiero zalo&il po#tovní stanice 

mezi d%le&it!mi m"sty a roz#í$il tak své p%sobení na celé N"mecko. Poslové ve slu&bách 

Taxis% doru(ovali ú$ední korespondenci panovníka. Kur!$i byli dob$e placeni i v t"chto 

slu&bách pracovala ni&#í #lechta. Ruggiero Tasso byl za tyto slu&by také pov!#en do 

rytí$ského stavu. 5 

 V roce 1489 se jeho vnuk Jeannetto Tasso stal generálním po#tmistrem $í#ské po#ty a 

$ídil po#tovní spojení v N"mecku spole(n" s bratrem Franzem von Taxis a synovcem 

Johannem Babtistou. Roku 1505 byla uzav$ena smlouva mezi Franzem von Taxis a 

#pan"lsk!m králem Filipem I.. Byly sestaveny po#tovní kursy ve v#ech dr&avách pod vládou 

Habsburské dynastie, tj. v N"mecku, Nizozemí a ve ,pan"lsku. Po#ta mezi ,pan"lskem a Ni-

zozemím byla dopravována p$es Pa$í& a dále do Bruselu. Franz von Taxis se stal nejvy##ím 

dvorsk!m po#tmistrem v Habsbursk!ch zemích a zakladatelem rodinného bohatství. Franz 

von Taxis m"l své rodové heslo „Perpetua – fide“ - nep$etr&it", spolehliv". Kdy& v roce 1517 

zem$el, stal se jeho nástupcem synovec Johann Babtista, kter! byl sou(asn" potvrzen do ú$adu 

nejvy##ího dvorského po#tmistra.6  

                                                             
5 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: Po#átky 
organizovaného po!tovnictví ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.17-18. ISBN 80-86437-02-0. 
6 ) )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 19-20. ISBN 978-80-86660-23-3. 
 KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
22-23.  
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1.3. NOVOV&K 

 

         Taxi#tí poslové se v pr%b"hu #estnáctého století stali nepostradateln!mi. Organizovali 

v!m"nu zpráv v#ude tam, kam se hnula císa$ská vojska, dopravovali p$edev#ím ú$ední 

i soukromé listy habsbursk!ch panovník%, sd"lení kurfi$t%, zprávy stavovsk!ch a zemsk!ch 

orgán%, pape&ské buly a brevia, depe#e pape&sk!ch nunci%, zprávy císa$sk!ch generál%, 

soukromou i obchodní korespondenci. K rychlej#ímu doru(ování zpráv p$isp"l i systém tzv. 

po#tovních relé na jednotliv!ch po#tovních stanicích, kde byli k dispozici (erství kon", které 

posel m"nil na ur(en!ch místech. V druhé polovin" #estnáctého století byla jejich pozice 

v organizování po#tovní p$epravy do(asn" ohro&ena, a to kdy& v roce 1566 zasáhla Nizozemí 

vlna nespokojenosti se ,pan"lskou nadvládou. Sídlo Taxis% v Bruselu bylo vyplen"no 

a Leonard von Taxis, syn Johanna Babtisty, odjel do N"mecka. Po#tovní kursy z Madridu do 

Bruselu byly naru#eny. Císa$sk! mandát Rudolfa II. Roku 1595 potvrdil Leonarda von Taxis 

generálním po#tmistrem v Nizozemí a nejvy##ího dvorského po#tmistra v N"mecku a byl mu 

ud"len titul barona. Po jeho smrti p$evzal #tafetu syn Lamoral.7  

 P$ed za(átkem t$icetileté války potvrdil císa$ Matyá# v Praze roku 1615 d"di(né 

nástupnictví v mu&ské linii v statutu nejvy##ího $í#ského po#tovního generalátu Lamoralovi 

von Taxis. V roce 1621 bylo právo d"di(nosti p$eneseno i na &enské (leny rodiny, v p$ípad" 

zem$ení mu&sk!ch potomk%. Taxisové v období T$icetileté války byli v"rní n"meckému 

císa$ství a byli na stran" habsburského domu. Taxi#tí poslové udr&ovali pravidelná spojení 

mezi hlavní stanem císa$e a veliteli císa$sk!ch armád. Po skon(ení války se N"mecko 

rozpadlo na $adu drobn!ch stát% a kní&ectví a p$estala existovat centrální správa $í#e. To také 

uvedlo v otazník provozování po#tovnictví rodinou Taxis%. Proti organizovaní po#ty Taxisi se 

postavil braniborsk! kurfi$t Bed$ich Vilém, kter! v opozici získal i sousední státy. 

Poukazoval na to, &e má právo ve vlastní zemi organizovat dopravu zpráv. V ostatních zemích 

N"mecka Taxisové své v!hradní právo uhájili. Koncem sedmnáctého století, za francouzsko – 

nizozemsk!ch válek, ztratili Taxisové skoro na padesát let v!nosnou dr&avu rodinného 

podnikání – v Nizozemí.8 

                                                                                                                                                                                              
 
7 ) )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 19-20. ISBN 978-80-86660-23-3. 
KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
26.  
8 T Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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 Také po(átkem osmnáctého století, za válek o #pan"lské d"dictví, kdy byl Brusel 

obsazen francouzsk!m vojskem, Taxisové p$enesli své sídlo do Frankfurtu, pozd"ji do 'ezna. 

Ztracen! nizozemsk! po#tovní generalát získal zp"t teprve Anselm von Taxis v roce 1725, na 

základ" smlouvy uzav$ené s císa$em Karlem VI.9  

 V druhé polovin" osmnáctého a první polovin" devatenáctého století do#lo 

k hospodá$sk!m a sociálním zm"nám, z (eho& vyplynuly nové spole(enské vazby na základ" 

kapitalistick!ch vztah%. P$ed francouzskou revolucí dosáhli Taxisové vrcholu v provozování 

po#tovní dopravy. Velké zm"ny v provozování po#tovnictví rodinou Taxis% p$inesla 

francouzská revoluce v roce 1789. Taxisové ztratili vliv na vedení po#tovnictví ve Flandrech a 

Barbansku, která okupovala revolu(ní Francie. Podle $í#sk!ch sn"movních usnesení roku 

1803 Taxisové dostali garance k provozování po#ty na územích, která p$ipadla Francii. V roce 

1806 byla zalo&en R!nsk! spolek, jako unie n"meck!ch stát%, pod protektorstvím 

napoleonské Francie a Svatá $í#e $ímská n"meckého národa p$estala existovat. Odstoupením 

n"meckého císa$e zanikl $í#sk! sn"m, jeho& prost$ednictvím uplat*ovali Taxisové vliv na 

provozování po#ty v N"mecku a v tomto roce také skon(il $í#sk! po#tovní generalát Taxis%. 

Jednotlivé státy mohly vykoupit taxisk! po#tovní regál za náhradu, p$evzít práva bez náhrady 

nebo ponechat po#tovní správu v rukách Taxis%. V roce 1808 byla taxiská práva v Bavorsku 

vykoupena za ro(ní náhradu 100 000 zlat!ch. V roce 1810 bylo p$eneseno hlavní po#tovní 

$editelství z 'ezna do Frankfurtu, kter! se stal centrem po#tovní p$epravy a& do konce 

devatenáctého století. Záv"re(n!m aktem víde*ského kongresu z%stala v roce 1815 v platnosti 

$í#ská sn"movní usnesení, podle kter!ch je po#ta v N"mecku $ízená Taxisi, pokud ur(it! stát 

nebude po&adovat zvlá#tní smlouvu, tzn. p$evzetí provozu po#ty do vlastní re&ie za náhradu, 

stanovenou dohodou s Taxisi. 10 

 Kolem roku 1820 byla pod p$ímou po#tovní správou Taxis% velkovévodství 

Würtenberská, Hessensko – nasavská, svobodné m"sto Frankfurt, vévodství Sachsen – 

Weiman, Sachsen – Meiningnen, Sachse – Corburg, hrabství Reuss-Schwarzburg, hanzovní 

m"sta Hamburg, Lubeck, Brémy a hrabství Lippe – Detmolské. Men#í n"mecké státy získaly 

mo&nost $ídit po#tovní spojení na vlastní náklady a ve vlastní re&ii. Po roce 1866 prusk!m 

vít"zstvím nad rakouskou armádou do#lo k jednání mezi Taxisi a pruskou vládou dne 28. 

                                                                                                                                                                                              
 
9 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: Po#átky 
organizovaného po!tovnictví ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.20. ISBN 80-86437-02-0. 
)TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 35-40. ISBN 978-80-86660-23-3. 
10 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 18 - 19.  
. 
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ledna 1867 v Berlín", které m"lo definitivn" uzav$ít více ne& 400leté podnikání rodiny 

v oblasti po#tovnictví. Na základ" vypracované smlouvy p$e#lo vedení po#tovnictví 

v N"mecku do rukou pruského krále za jednorázové odstupné rodin" Taxis% ve v!#i 3 miliony 

marek. Úsp"ch Taxis% v provozování po#tovnictví nebyl dán jen organiza(ními schopnostmi, 

ale p$edev#ím dobou, která si postupn" vynutila doru(ování zpráv jako nezbytnou sou(ást 

ka&dodenního &ivota. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11  )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: Po#átky 
organizovaného po!tovnictví ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.20-22. ISBN 80-86437-02-0. 
)TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 41. ISBN 978-80-86660-23-3. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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2. HISTORIE PO(TOVNICTVÍ V )ECHÁCH 

 

Ne& p$ejdeme ke konkrétn"j#ím údaj%m po#tovnictví a v!voje Po#tovního $editelství 

po#t a telegraf% Praha a (eskoslovenské po#ty , bylo by dobré se zmínit a seznámit se 

s praktikami v!voje po#tovnictví v na#í zemi, ze kterého postupn" vyplynuly jednotlivé 

události t!kající se této (innosti. 

 

D"jiny po#tovnictví se d"lí na (ty$i období, a to na: 

 

2. 1. POSELSKÉ Z'ÍZENÍ NEORGANIZOVANÉ (DO R. 1526) 

 V tomto období byly zprávy doru(ovány prost$ednictvím posl%. Posly si vydr&oval 

panovník, #lechta, církevní hodnostá$i. V!m"na zpráv byla pot$ebná i mezi obchodníky, 

cechy a univerzitami. Organizace doru(ování posly byla rozsáhlá, ale t"&kopádná. Tím, &e se 

mnohdy pohybovalo mezi dv"ma místy ve stejnou dobu n"kolik posl%, byla neekonomická 

a neefektivní. Z t"chto d%vod% do#lo v 15. a 16. století k vybudování nové organizace 

doru(ování zpráv, a to po#tovním zp%sobem.12 

 Poselské slu&by pro#ly  v té dob" slo&it!m v!vojem, a to od diplomatick!ch poselstev 

raného st$edov"ku a& po dob$e organizovaná soukromá poselská za$ízení, která vznikla 

v d%sledku rozvoje st$edov"k!ch kancelá$í. Diplomatická poselstva tlumo(ila ústní nebo 

doru(ovala písemné zprávy zásadního v!znamu mezi jednotliv!mi panovnick!mi dvory nebo 

s dvorem pape&e a $ímského císa$e. V (ele poselstva stály osoby v!#e postavené, (lenové 

kní&ecího nebo královského dvora, vysocí #lechtici nebo církevní hodnostá$i, které 

doprovázela po(etná dru&ina s desítkami osob, jejich slou&ícími a ozbrojen!m doprovodem. 

Ten kdo stál v (ele poselstva, musel znát krom" latiny také $e( té zem", kam m"lo poselstvo 

namí$eno. M"la p$edem ur(enou trasu, na které vyu&ívalo pro sv%j odpo(inek královské 

hrady, #lechtická a církevní sídla. Cestovní v!lohy se platily z královské pokladny. Rychlost 

diplomatického poselstva byla dána dle obtí&nosti terénu, a to asi 20 - 40 km denn". Poselstva 

cestovala kv%li bezpe(nosti jenom ve dne. B"hem v!pravy se vyst$ídalo i n"kolik pr%vodc%. 

Poselstva i jednotliví poslové b!vali od 14. stol. vybaveni pr%vodním listem, kter! osv"d(oval 
                                                             
12 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 24 - 28.  
ROUBÍK, Franti#ek, K v(voji po!tovnictví v 'echách v 16. a 18. století. Sborník archivu ministerstva vnitra, sv. 
X. Praha 1937, s. 10. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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jejich toto&nost, tzv. glejtem, kter! vydávali panovníci a císa$ pro cesty na území pod jejich 

nadvládou. )etné diplomatické styky s císa$sk!m dvorem jsou u nás dolo&eny ji& z doby 

Velkomoravské $í#e a v dob" p$emyslovské.13 

 Za vlády Karla IV. (1346 - 1378), (eského krále a zárove* $ímského císa$e, se 

centrem $ímské $í#e staly )echy a pra&sk! císa$sk! dv%r. Spojení )ech s ostatním území 

Evropy bylo slo&ité, nebo. pohrani(ní hory a husté lesy byly p$irozenou hradbou, kterou bylo 

mo&né projít zemsk!mi branami. Velkomoravská $í#e udr&ovala    diplomatické   styky   s  

 pape&sk!m   dvorem   v   'ím",  byzantsk!m  císa$stvím a franckou $í#í prost$ednictvím cest 

p$es D"vín a Aquileu, odkud vedly cesty p$e Sofii do Ca$ihradu a p$es Benátky do 'íma. 

Z (esk!ch zemí vedla nejd%le&it"j#í zemská stezka do Bavor, odkud se chodilo ke dvoru 

$ímsk!ch císa$% a do Itálie.  

Pra&ské biskupství, zalo&ené v 10. století, udr&ovalo poselské spojení s nad$ízen!m 

arcibiskupstvím v Mohu(i. Zemská stezka vedla p$es dne#ní Kyn&vart na Cheb, bavorsk! 

Waldsassen a Naaburg a dále na západ. Vyu&ívalo se také obchodních stezek. Koncem 14. 

století bylo na mezinárodních obchodních cestách dolo&eno v )echách dvacet sedm obchodn" 

ubytovacích center, na Morav" p"t, ve Slezsku osm a v Dolní a Horní Lu&ici (ty$i. Politické a 

ekonomické zájmy panovník% té doby si vynutily budování p$ístupov!ch cest i do odlehl!ch 

kout% zem" a vytvo$ení vnit$ní dopravní sít". V té dob" také do#lo k roz#í$ení písemné agendy 

zemsk!ch ú$ad% a bylo nutné bezpe(n" a rychle doru(it zprávy. Písemnou agendu královské 

komory, která spravovala osobní majetek panovníka, doru(ovali v rámci zem" jízdní a p"#í 

poslové. Pro v"t#í bezpe(nost chodili ve dvou. B"hem cesty byli ubytováni a stravováni 

bezplatn" v m"stsk!ch nebo klá#terních obchodn" poselsk!ch centrech, kde jim poskytli dle 

pot$eby (erstvé kon", krmivo a ustájení.14 

Ve 14. stol. se tyto naturální povinnosti vykonávané posly zm"nily na placené slu&by a 

poslové za(ali dostávat (ástku na pokrytí náklad% spojen!ch s v!konem jejich slu&by. Po(et 

posl% zemsk!ch ú$ad% nar%stal. Nejd%le&it"j#ími byli z hlediska správy zem" poslové 

královské komory a poslové soudní. Soudní poslové byli od 13. stol. chrán"ni, útok na n" byl 

uznán hrdelním zlo(inem. Vlastní doru(ení p%honu bylo pro soudní jednání velmi d%le&ité a 
                                                             
13 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 29-30.  
14 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 18 - 19. ISBN 978-80-86660-23-3.  
ZÁB-HLICK+, Václav,  D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, s. 16-17. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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poslové m"li vyu&ít pro jeho odevzdání v#ech mo&ností. Pokud nemohli doty(nou osobu 

sehnat, zanechali p%hon kon#el%m jeho poddanského m"ste(ka, kte$í jeho doru(ení m"li 

zajistit. St$edov"k znal i tzv. zp%sob pohán"ní taká(em, co& byla ve$ejn" vyhlá#ená v!zva, 

kterou poslové pronesli na shromá&d"ní #lechty, v!ro(ním trhu a v#ude tam, kde byla 

mo&nost, &e se doslechne o p%honu &alovaná strana. Písemnou agendu panovnické kancelá$e i 

jeho soukromou korespondenci doru(ovali zem"pan#tí poslové. Také #lechtické, církevní a 

m"stské kancelá$e zam"stnávaly své  stálé  posly.15 

 Vlastní  organizaci  zpráv  m"ly i st$edov"ké univerzity, které k tomu vedla nutnost 

(asté vzájemné v!m"ny informací a v!sledk% v"deckého bádání, ale také snaha umo&nit 

spojení student% s domovem. Studující byli rozd"leni podle národnosti do (ty$ skupin – 

francouzské, anglické, n"mecké a normanskopikardské a ka&dá z nich m"la vlastní zvolené 

posly pod p$ísahou. Hlavní poslové organizovali poselské spojení do jednotliv!ch zemí a 

vybírali poplatky za sv"$enou korespondenci Byli to p$íslu#níci p$edních pa$í&sk!ch m"#.an% 

a za tuto slu&bu byli osvobozeni od daní, cel  a r%zn!ch povinností. Z vybran!ch pen"z hradili 

v!lohy vlastních posl%, naz!van!ch „petits messagres“.  Ti bydleli ve m"stech a vesnicích 

le&ících na trasách pou&ívan!ch zemsk!ch silnic a vytvá$eli $et"z navzájem na sebe 

navazujících poselsk!ch kurs%, kter! umo&*oval rychlou dopravu zpráv do cíle zejména poté, 

co byli pro slu&bu vybaveni ko*mi. Doru(ovali také korespondenci za úplatu a korespondenci 

jin!ch institucí a jednotlivc%. Podobn!m zp%sobem organizovala doru(ování zpráv také 

univerzita v Praze. 16 

S prvními zmínkami o m"stsk!ch poslech se m%&eme setkat od 12. stol., ale rozkv"t 

nastává a& ve fázi vrcholného st$edov"ku. V pop$edí byl m"stsk! ú$edník, kter! organizoval 

poch%zky pod$ízen!ch posl% nebo poddan!ch a vybíral poplatky za jejich slu&by. Doru(ování 

zpráv a& do cíle vykonával v&dy stejn! posel, a to i do vzdálen!ch míst. Z d%vodu bezpe(nosti 

byli poslové ozbrojeni kopím a nosili viditelné znamení svého ú$adu. Byl to nej(ast"ji znak 

m"sta, v jeho& slu&bách byli. Odznak byl umíst"n na prsou nebo na rukávu a zásilky nosili 

v bra#nách nebo pouzdrech zav"#en!ch p$es rameno (nap$. pra&#tí poslové nosili od 13. stol. 

p$edepsan! od"v). Ze Starého m"sta pra&ského v barvách &luté a (erné a z Nového m"sta 

pra&ského v barvách &luté a (ervené. Za doru(ení dostávali pen"&ní odm"nu, která závisela na 

délce jejich poch%zky. V!kon jejich slu&by byl $ízen poselsk!mi $ády.17 

                                                             
15 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 19 - 20. ISBN 978-80-86660-23-3. 
16 Tamté& 
17 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 31. 
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Vedle t"chto posl% také v této dob" existovala je#t" v"t#í skupina osob, které 

p$íle&itostn" dopravovali zásilky obchodník% a jednotlivc% z ni&#ích vrstev spole(nosti. Byli 

to zejména potulní mni#i, studenti, cestující a jiní. Takovou v!raznou skupinou byli $ezníci, 

kte$í podnikali pravidelné cesty za obchodem, m"stské cechy s nimi uzavírali smlouvy 

o obstarávání dopravy zpráv. Na sv!ch trasách m"li vybudovány svoje stanice, kde 

oznamovali p$íjezd troubením. Postupem (asu vytvo$ili poselskou organizaci, která po(ala 

konkurovat vznikající po#t". Pravideln! po#tovní styk byl také nezbytnou sou(ástí dálkového 

obchodu. V )echách byl v rukou cizinc%, kte$í u nás m"li obchodní pobo(ky a skladi#t" 

zbo&í. Tato doprava zpráv byla celkem bezpe(ná, nebo. kupci putovali ve skupinkách a pod 

ochranou ozbrojeného doprovodu.Také velké obchodní domy se sdru&ovaly ve spolky a m"ly 

své vlastní posly, kte$í jezdili bu/ s kupeck!mi skupinami nebo s vlastním ozbrojen!m 

doprovodem. Nejrozvinut"j#í byla kupecká doprava zásilek od 13. stol. mezi 

severon"meck!mi hanzovními m"sty a v!znamn!mi evropsk!mi centry v(etn" Prahy, se 

kter!mi hanza navázala obchodní  a poselské spojení.18 

 

 

2. 2. POSELSKÉ Z'ÍZENÍ ORGANIZOVANÉ PO(TOVNÍM ZP*SOBEM (1526-  

        1750) 

 

          Také v této dob" rostla v#eobecná vzd"lanost a znalost písma, nastal velk! rozvoj 

obchodu, a tím nutnost sd"lování zpráv. K tomu také p$ispívala poloha (esk!ch zemí, které  

le&ely v samém srdci Evropy. Procházely zde d%le&ité obchodní cesty, které spojovaly okolní 

zem" v#ech (ty$ sv"tov!ch stran. Po#ta se stala neodd"litelnou sou(ástí &ivota zem" a její 

neustálé roz#i$ování si vynutilo i první organiza(ní opat$ení. Ta v#ak spadají do dob vlády 

prvních rakousk!ch panovník% na (eském tr%n".  

Od 16. stol. k regál%m pat$il také po#tovní regál, kter! panovník prop%j(oval 

a potvrzoval jednotlivci. Kdy& v roce 1526 získal Ferdinand I. Habsbursk! (eské zem", tak 

hned od po(átku své vlády se sna&il vymanit (eskou kancelá$, která byla ú$adem (eského 

krále, ze stavovského vlivu. Závislost (eské kancelá$e na stavech pova&oval Ferdinand I. 

Habsbursk!  z hlediska v!konné královské moci za zasahování do královsk!ch práv  Z tohoto 

                                                             
18 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 32-33.  
ZÁB-HLICK+, Václav,  D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, s. 20. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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d%vodu v roce 1527 z$ídil dvorskou komoru ve Vídni, která byla úst$edním finan(ním a 

politick!m ú$adem pro v#echny rakouské d"di(né zem", (eské zem" a Uhry. Jako nad$ízenou 

instituci (eské kancelá$e z$ídil Ferdinand (eskou komoru v Praze. 19 

Ve druhé polovin" 16. století získal habsbursk! rod císa$skou korunu a sou(asn" se  

jeho jednotlivé v"tve dostávaly k moci v jednotliv!ch evropsk!ch zemích. Tím vznikla 

naléhavá pot$eba po#tovního spojení mezi habsbursk!mi dr&avami. Tohoto úkolu se zhostili 

brat$i Franti#ek a Jan z Taxisu, zakladatelé kní&ecího rodu Thurn-Taxis%, kte$í zalo&ili 

po#tovní podnik s mezinárodními styky. Uzavírali smlouvy p$ímo s panovníky. Byla 

vybudována spojení mezi st$edoevropsk!mi Habsburky, západní Evropou a ,pan"lskem. Tím 

nastal okam&ik definovan! jako z$ízení organizovaného po#tovnictví.20  

Po zvolení (esk!m králem v roce 1526 z$ídil Ferdinand I. pravidelnou po#tu z Prahy 

do Lince, kde tehdy Ferdinand pob!val. P$epravovala pouze ú$ední listiny, m"la p$edepsanou 

cestu, ale nem"la dosud stálé stanice pro v!m"nu (erstv!ch koní. Takové stanice byly z$ízeny 

a& za Maxmiliána II. a Rudolfa II. Tehdy byla také císa$skému dvoru vyhrazená doprava 

po#ty i pro soukromou korespondenci.Kdy& Ferdinand p$esídlil do Vídn", byla z$ízena po#ta 

z Vídn" do Prahy. Tímto krokem byl dán základ organizovaného po#tovnictví v (esk!ch 

zemích. Kvalita a rozsah po#tovního spojení se stále zlep#ovaly. Správou po#tovnictví v 

)echách pov"$il Ferdinand I. Habsbursk! Antonia z rodu Taxis%.. V roce 1527 Antonio Taxis 

z$ídil první po#tovní tra. v )echách, Víde* – Praha. Jednotlivé po#tovní stanice na této trati 

byly od sebe vzdáleny zhruba 2 míle.  (1po#tovní míle je 7,5 km), po dvou hodinách jízdy. 

Jednalo se o stanice: Stockerau, Hollabrunn, Pulkava, Vrat"nín, Slavonice, )lunek, 

Samokoly, Tábor, Votice a Nespeky.  Do zemského ú$adu hlavního po#tmistra pro )echy 

v Praze dosadil svého bratra Ambrosia Taxise.  Pra&sk! po#tmistr byl sice p$ímo  pod$ízen 

dvorskému po#tmistrovi ve Vídni, ale svou (innost vykonával v závislosti na (eské komo$e, 

která nesla náklady pro provoz zemsk!ch po#tovních stanic a tratí a z královské pokladny 

platila také jízdní i p"#í posly.21 

 Krom" první po#tovní trat" bylo d%le&ité spojení z Prahy p$es Plze* na n"mecké 

území do 'ezna a Augsburku, dále do západní a ji&ní Evropy. Cesta vedla p$es Beroun, 

                                                             
19 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 21 . ISBN 978-80-86660-23-3.  
ROUBÍK, Franti#ek, K v(voji po!tovnictví v 'echách v 16. a 18. století. Sborník archivu ministerstva vnitra, sv. 
X. Praha 1937, s. 25 – 26. 
20 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 22 . ISBN 978-80-86660-23-3. 
21 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 29.  
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0ebrák, Plze*, Kladruby, Tachov, do Horní Falce. Na tomto spojení byly tyto po#tovní  

stanice: Rokycany,  Plze*, Stod. Po#tovní spojení do 'ezna se na konci 16. století 

provozovalo p$es Beroun, 0ebrák, M!to, Rokycany, Plze*, Stod, Sta*kov a Doma&lice. 

Po#tovní spojení z Prahy p$es Cheb do Frankfurtu vedlo p$es Slan!, 0atec, Kada*, Ostrov, 

Sokolov. Po#tovní spojení s Lipskem procházelo v 16. století stanicemi ve Slaném, Lounech a 

Chomutov". D%le&ité bylo také spojení  se sask!mi Drá&/any koncem 16. století p$es 

Velvary, Budyni nad Oh$í, Litom"$ice a ústí nad Labem. Spojení s Vratislaví se 

uskute(*ovalo p$es po#tovní stanice Nehvizdy, Nymburk, Nov! Byd&ov, Hradec Králové, 

Náchod a Broumov. V!#e uvedená spojení se t!kala dopravy zpráv zprost$edkované 

královskou po#tou.22 

 A& do roku 1571 si Taxisové dosazovali do pra&ského ú$adu své p$íbuzné. V roce 

1583 p$esídlil ú$ad nejvy##ího dvorského po#tmistra s císa$sk!m dvorem do Prahy. Praha se 

stala sídelním m"stem císa$e Rudolfa II a a& do jeho abdikace v roce 1611 centrem 

$ímskon"mecké $í#e. V té dob" byla Praha napojena na dvacetjedna po#tovních spoj% do 

v#ech v!znamn!ch evropsk!ch správních a obchodních st$edisek. V roce 1621se stal  

pra&sk!m po#tmistrem Ferdinand Prruger z Grünburgu. Po Bílé ho$e v roce 1624 p$e#lo 

po#tovnictví v (esk!ch zemích mimo jiné také vedle rodu Taxis% do rukou rodiny Paar%. 

Obdr&eli jako císa$ské léno vrchní správu a organizaci po#t v )echách, na Morav", ve Slezsku 

a v obojích Rakousích. Pro #lechtickou rodinu to byl v!nosn! obchod. Mén" pro )echy, 

v#echny v!nosy #ly do rukou Paar%, zatímco (eská komora platila ve#keré náklady. )eská 

komora poukazovala na to, aby provoz po#ty byl placen podle $í#ského vzoru v N"mecku, kde 

byla po#ta v nájmu rodiny Taxis%, a to z v!nosu po#tovních poplatk% a ne jako dosud 

z komorních.23 

Po ud"lení nejvy##ího dvorského po#tovního ú$adu ve Vídni rodin" Paar% docházelo 

také k (ast!m st$et%m s Taxisi ohledn" kompetencí v organizování po#tovnictví na územích 

pod správou Habsburk%. Koncem 17. stol. potvrdil císa$ platnost $í#ského po#tovního 

generalátu rodin" Taxis% pro oblast N"mecka, Nizozemí, ,pan"lska a Itálie. Paarové 

provozovali po#tovnictví v rakousk!ch d"di(n!ch zemích, (esk!ch zemích a Uhrách. Paarové 

                                                             
22 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 22.  
POLI,ENSK+, Miloslav, Po!tovní spoje a po!tovní stanice v #esk(ch zemích v letech 1526 -1620. Sborník 
Po#tovního muzea, 1982, str. 113 - 134 
23 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 22 . ISBN 978-80-86660-23-3.  
POLI,ENSK+, Miroslav, 'esko-poselské po!tovní styky od nejstar!ích dob do konce 18. století, Praha 1973. s. 
30. 
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se pokou#eli obnovit b!valá spojení, navázat nová  a zalo&ili po#tovní stanice. Ty pou&ívaly 

zna(né ochrany, m"ly charakter &ivnosti a po#tmistrovsk! ú$ad byl d"di(n!. Lehké po#tovní 

ko(áry se rychle pohybovaly mezi hlavními evropsk!mi metropolemi. Slu&ba po#tmistr% se 

stávala presti&ním povoláním. )asto se na ni podíleli i p$íslu#níci #lechty. Pro po#tovní 

pot$eby se stav"ly nové silnice, jejich& stavbu financovaly v zájmu vlastního rozvoje kraje. 

Po#ta p$epravovala zásilky, osoby, p%j(ovala ko(áry a pronajímala jezdecké kon". 

Organizovala p$epravy korunovan!ch hlav s cel!m servisem. Na silnicích se stav"ly stanice, 

kde m"li po#tmist$i svá stanovi#t", vedle písemn!ch zásilek doru(ovali jezdci i hodnotné 

mince (vzácné p$edm"ty). Ka&d! je poznal podle signálu trubky a podle trezor% zav"#en!ch 

k sedlu. Tehdy také nastal (as lapk%. Postilióni se stávali (ast!m cílem p$epadávání. Proti 

tomu byla vynalezena první bezpe(nostní pokladna, která byla zabezpe(ena st$ílícím 

mechanismem (p$i napadení vydala ránu, vznikl kou$ov! efekt - zlod"j se lekl a utekl). 

V podstat" na podobn!ch principech jsou sestrojeny sou(asné bezpe(nostní boxy.24 

A& do roku 1637 mohl mít kdokoli svého soukromého posla, pokud si ho mohl 

vydr&ovat Tého& roku byl vydán císa$sk! dekret, jím& bylo ve$ejnosti zakázáno pou&ívat 

soukrom!ch posl% a ve#kerá doprava po#ty byla pod$ízena regálu. Nebylo to v#ak dodr&ováno 

a Leopold I. vydal r. 1703 císa$sk! patent, jím& znovu zd%raznil v!hradní právo regálu na 

provozování po#ty.25 

P$íjem rodiny Paar% z po#tovní slu&by byl velk! a& tak, &e se to znelíbilo 

habsburskému dvoru. Proto v r. 1722 na p$íkaz Karla VI. do#lo k p$evzetí po#tovní slu&by do 

státní re&ie. Paarové dostali 66 000 zlat!ch ro(ní renty a byla jim ponechána hodnost 

a pravomoc nejvy##ích dvorních po#tmistr%. Tento zásah m"l dalekosáhl! v!znam, jak pro 

státní pokladnu, tak pro po#tu (znamenal urychlené budování po#tovních spojení a v!stavbu 

císa$sk!ch silnic). V té dob" byly z$ízeny hlavní po#tovní ú$ady v Praze a v Brn". Pod tyto 

ú$ady spadaly ostatní po#tovní ú$ady v (esk!ch zemích.26 

 Nesmíme také zapomenout u& na v!#e zmín"n! tradi(ní symbol po#ty, a to na 

po#tovsk! roh, kter! se stal symbolem po#ty celé Evropy a& do dne#ní doby. Jeho p%vod 

pochází z ji&ního N"mecka. Tamní $ezníci na n"j troubili p$i p$íchodu do m"sta. 

            Kruhovit" zavinut! roh se prosadil p$edev#ím ve slavné po#tovní organizaci Thurn-

Taxis%, a to za vlády Habsburk%. Po#ta jej pou&ívala v 16. a 17. století k signalizaci p$i 

                                                             
24 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 22 . ISBN 978-80-86660-23-3. 
25 POLI,ENSK+, Miroslav, )esko-poselské po#tovní styky od nejstar#ích dob do konce 18. století, Praha 1973. 
s. 33 - 35. 
26 Tamté& 
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kur!rních jízdách po#tovních posl%. S postupem doby pro#la po#tovní trubka sv!m v!vojem, 

byla dopln"na klapkami ventilového  ústrojí  a  hlasovou  polohou  odpovídala  mezzosopránu 

a pou&ívala se je#t" na po(átku 20. století. Podmanivost hlasu po#tovského rohu m%&eme 

sly#et dnes i v mnoha hudebních dílech v!znamn!ch skladatel%. 27 

          K radikáln"j#ímu zásahu v organizování po#tovnictví do#lo a& po(átkem vlády Marie 

Terezie. V roce 1743 byl uzav$en druh! reces mezi Paarem a panovnicí, podle n"ho& bylo 

Paarovi ponecháno „honorificum“ generálního po#tmistrovského ú$adu, v#echna zb!vající 

p%sobnost v po#tovních zále&itostech mu v#ak byla od*ata a p$enesena pod pravomoc 

kanclé$e dvorské komory hrab"te Uhlefelda. Na základ" v!#e zmín"ného recesu z roku 1743 

m"l státnímu kanclé$i podléhat po#tovní personál ve v#ech d"di(n!ch zemích v slu&ebních 

zále&itostech (jmenování, p$ísahy, instrukce a tresty). V souvislosti s centralizací a reformami 

tereziánské státní správy m"l po#tovní personál podléhat stejné jurisdikci jako ostatní 

obyvatelstvo. Jmenování po#tovního personálu si vyhradila panovnice, Paar mohl p$íslu#né 

osoby doporu(ovat. Rodin" Paar% byl ponechán dosavadní titul, osvobození od po#tovného 

a doprava zdarma císa$skou po#tou pro (leny rodiny. A& do konce 18. stol. se Paarové podíleli 

na správ" po#tovního provozu, ne jako jednotlivci, pro n"& je po#ta zdrojem p$íjm%, ale jako 

státem placení ú$edníci28. 

Dal#í opat$ení z roku 1748 uvedly v (innost vrchní po#tovní správy v Praze, Brn" 

a Opav". V té dob" byl také vydán panovnicí $ád pro jízdní posly. Tento $ád se prvn" zmi*uje 

o sb"rnách dopis%, z nich& se v"t#í (ást pozd"ji stala základem pozd"j#ích po#tovních ú$ad%. 

 

2.3. OBDOBÍ DOSTAVNÍKOVÉ – P'EDZNÁMKOVÉ (1750-1850) 

 

 Nejpodstatn"j#í zm"nu v po#tovnictví znamenalo zavedení po#tovních povoz%, tzv. 

journalier%  pro dopravu listovní a balíkové po#ty. Dále byly zavedeny ko(árové vozy 

diligence – jezdící od roku 1749 na p$edepsan!ch tratích a podle jízdního $ádu. Na svou dobu 

byly rychlé, p$epravovaly po#tu a pasa&éry.  

V roce 1756 byla z$ízena dvorská komise ve v"cech po#tovních, která byla za 

Josefa II.  zru#ena a její funkce p$evzaly dvorské ú$ady.29 

                                                             
27 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 22. 
28 POLI,ENSK+, Miroslav, )esko-poselské po#tovní styky od nejstar#ích dob do konce 18. století, Praha 1973. 
s. 33 - 35. 
29 ZÁB-HLICK+, Václav,  D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, s. 16-
17. 
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Velkou zásluhu na rozvoji po#tovnictví u nás v té dob" se p$i(ítá Maxmiliánu 

z Ottenfeldu, narozenému v (eském Opo(n". Z jeho iniciativy byly zavedeny r. 1817 první 

po#tovní schránky a po#tovní #tafety a v roce 1834 jízdy s tzv. kariolkami, které dopl*ovaly 

na vedlej#ích silnicích hlavní po#tovní kursy. Dále vypracoval zásady prvního po#tovního 

zákona, kter! vstoupil po kone(né úprav" v platnost v roce 1838. Je#t" tého& roku byl vydán 

jako dopln"k k tomuto zákonu „$ád pro po#tu listovní a povoznou“. 'ád  pro listovní po#tu 

obsahoval p$edpisy o pou&ívání po#ty pro zasílání dopis%, spis%, novin, (asopis% a jin!ch 

tiskovin, a to bu/ periodick!mi po#tovními jízdami nebo zvlá#tními #tafetami. 'ád pro po#tu 

povoznou byl rozd"len na dv" (ásti, z nich& jedna se t!kala dopravy v"cí, druhá dopravy 

osob, co& byl jízdní $ád pro cestující. 30 

Také se zaslou&il o to, aby d%le&itá na$ízení t!kající se po#ty, byla zve$ej*ována. Tím 

do#lo od roku 1838 k vydávání odborného (asopisu „V"stník císa$ské královské nejvy##í 

dvorské po#tovní správy“. Nejvy##ím státním ú$adem ve v"cech po#tovních byla v první pol. 

19. stol. “Vysoká c. k. v#eobecná dvorská komora“ se sídlem ve Vídni. Roku 1848 byla 

zru#ena a po#tovní zále&itosti p$e#ly pod správu ministerstva financí. Dále je#t" tého& roku 

byly p$evedeny pod ministerstvo pro obchod, &ivnosti a ve$ejné stavby. Tímto ale ve#keré 

zm"ny v po#tovnictví neskon(ily a pokra(ovaly následovn" po roce 1850.31 

 

2.4. OBDOBÍ MODERNÍ – ZNÁMKOVÉ (1850- ) 

 

Po roce 1859 podléhala po#ta znovu ministerstvu financí a od roku 1862 p$e#la pod 

pravomoc nov" z$ízeného ministerstva obchodu a národního hospodá$ství, kde z%stala a& do 

roku 1918. V té dob" byly také zavedeny první &eleznice. Po#ta ihned vyu&ila tohoto pokroku 

k doprav" sv!ch zásilek. 

Místo vrchních po#tovních správ byla z$ízena po#tovní $editelství v Praze, Brn" a Opa-

v". Opavské $editelství bylo zru#eno v roce 1852 a po#tovní zále&itosti Slezska p$evzalo 

$editelství v Brn". Znovu bylo z$ízeno a& v roce 1911. 

Stejn" tak jako po#tovnictví, prod"lalo i postavení po#tmistr% $adu zm"n. Po#tmist$i 

m"li u& od dávn!ch dob své v!sady a byli zpro#t"ni $ady povinností ostatních poddan!ch v%(i 

                                                             
30 ,PIRITOVÁ, Alexandra, Vrchní po!tovní správa v 'echách do roku 1850. Sborník Po#tovního muzea, 1988, 
str. 114 - 130 
31 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 50-51 . ISBN 978-80-86660-23-3. 
Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 I. díl, rukopis, sign. MFa 36, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3. Po#tovní muzeum. 
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vrchnosti a státu. Nemuseli robotovat a byli osvobozeni od povinností k vojsku. Postupem 

doby vytvo$ili izolovanou, sebev"domou spole(enskou kastu. Vytvo$ili spole(enskou 

skupinu, která se vyzna(ovala konzervatismem a loajalitou k habsburské dynastii. 

Konzervatismus po#tmistrovk!ch rodin byl zd%razn"n vzájemn!mi s*atky jejich p$íslu#ník% 

a (asto úsilím $ady z nich o proniknutí do #lechtického stavu . 32 

 Na po(átku 19. stol. byly t$i skupiny po#tmistr%. P$edn" ti, kte$í vlastnili d"di(né 

právo a sv%j ú$ad mohli postoupit (len%m rodiny nebo jej i prodat. Po#tmist$i ned"di(ní, ale 

s právem prodeje své po#ty po desetileté slu&b". Po#tmist$i na smlouvu, tedy ve skute(nosti 

po#tovní ú$edníci. Stát se sna&il omezit privilegia po#tmistr% co nejvíce a p$evést je na 

smluvní ú$edníky, od roku 1818 se nová privilegia neud"lovala.33 

 Po#tovní ú$ady byly ve vztahu ke sv!m nad$ízen!m orgán%m dvojího druhu: 

Erární – podléhaly centrálním po#tovním ú$ad%m, jimi byly $ízeny a placeny, cel! inventá$ 

pot$ebn! k provozu dostávaly zdarma. 

Neerární si musely své vybavení obstarávat samy, ze sv!ch prost$edk%, ale ponechávaly si  

podíl z v!nosu po#ty. 

 V roce 1850 byly také sjednoceny i názvy po#tovních provozoven, které se d"lily do 

(ty$ kategorií.34 

1) po#tovní ú$ady, které se staraly o v#echny zále&itosti listovní po#ty 

2) po#tovní stanice, jejich& hlavní náplní byly slu&by pojízdné – p$eprava osob, v"cí, 

v(etn" oby(ejné doporu(ené a cenné korespondence 

3) po#tovní expedice - d$ív"j#í sb"rny psaní, které byly obvykle z$izovány v místech, 

která le&ela mimo hlavní cesty a jejich& úkolem bylo shroma&/ovat a p$edávat listovní 

po#tu nejbli&#ímu nad$ízenému po#tovnímu ú$adu a naopak 

4) vlaková doprava - v roce 1900 vymizely diligence úpln"35 

Rozmach po#ty pokra(uje ve druhé polovin" 19. stol. vlivem technick!ch vynález%. Objevuje 

se státní telegraf, jeho& první linka byla zavedena p$i stavb" &elezni(ní trat" z Vídn" do Brna. 

Byly z$izovány (etné telegrafní kancelá$e, které se naz!valy c. k. telegrafní stanice. Pozd"ji 

za(aly obstarávat telegrafní slu&bu i po#tovní ú$ady, naz!valy se „c. k. po#tovní a telegrafní 

ú$ady“. V roce 1867 se zavedla pen"&ní poukázková slu&ba a v roce 1884 slu&ba #eková. 

 Dal#í technick! pokrok, kter! ovlivnil rozvoj po#ty byl telefon. Na po#tovních ú$adech 
                                                             
32 MARTÍNEK, Miloslav, Po!ty a jejich ú&edníci v 'echách na p&elomu 19. a 20. století. Sborník Po#tovního 
muzea, 1980. Praha 1980, str. 129 - 138 
33 Tamté& 
34 Tamté& 
35 MARTÍNEK, Miloslav, Po!ty a jejich ú&edníci v 'echách na p&elomu 19. a 20. století. Sborník Po#tovního 
muzea, 1980. Praha 1980, str. 129 - 138 
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byly z$izovány ve$ejné telefonní hovorny. První mezim"stské spojení mezi Prahou a Vídní se 

uskute(nilo v roce 1889. O deset let pozd"ji zahájila provoz  také potrubní po#ta v Praze a od 

roku 1900 v Karlov!ch Varech.36 

Velkou kapitolu rozvoje po#tovnictví m%&eme uzav$ít vydáním nového po#tovního  

zákona  dne  22. 9. 1916. Po skon(ení  války v roce 1918 byla zru#ena pod$ízenost víde*sk!m 

centrálním ú$ad%m a v#echny po#tovní zále&itosti p$evzalo (eskoslovenské  ministerstvo  po#t  

a telegraf% v Praze. Prvním ministrem se stal Ji$í St$íbrn! a prvním $editelem pra&ského 

$editelství po#t a telegraf% byl Maxmilián Fatka.37 

Jak u& bylo v!#e $e(eno, vzniklo ministerstvo po#t a telegraf%, které bylo umíst"no na 

Smíchov", v Karlov" ul. 36. Po p$evratu byl pov"$en správou po#tovního a telegrafního 

ústavu vrchní po#tovní rada $editelství po#t a telegraf% v Praze JUDr. Maxmilián Fatka, 

kterého Národní v!bor jmenoval 4. 11. 1918 generálním $editelem pro zále&itosti po#t 

a telegraf% na území (eskoslovenského státu. Dosavadní minist$i po#t a telegraf% Ji$í St$íbrn! 

(14. 11. 1918 - 7. 7. 1919), Franti#ek Stan"k (8. 7. 1919 - 14. 9. 1920), JUDr. Maxmilián 

Fatka (15. 9. 1920). Ministerstvu po#t a telegraf% p$íslu#ela vrchní správa po#t, telegraf% 

a telefon% i po#tovního #ekového ú$adu. Ministerstvo po#t a telegraf% rozhodovalo 

o d%le&it!ch zále&itostech t!kajících se oboru jeho p%sobnosti. Byly to zále&itosti dopravy 

mezinárodní, uzavírání smluv s cizinou, organiza(ní zále&itosti po#tovního a telegrafního 

ústavu, úpravy provozu a poplatk%, sestavování státního rozpo(tu a povolování v#ech údaj%, 

z$izování nov!ch ú$ednick!ch míst, návrhy na jmenování ú$edník% od VIII. h. t$., obsazování 

vedoucích a dozor(ích míst IX. t$ídy hodnostní, nejvy##í dozor nad (inností po#tovního 

#ekového ú$adu. Generální $editel po#t a telegraf% byl zástupcem ministra a spravoval 

zále&itosti po#tovní, telegrafní a telefonní dle pokyn% ministra a byl zodpov"dn! za 

vy$izování v#ech v"cí.38   

 

 D%le&ité body zm"n v po#tovnictví: 

7. (ervna 1839 byla otev$ena první &elezni(ní tra. Víde* – Brno 

17. $íjna 1841 do Olomouce a 20. srpna 1845 do Prahy 

roku 1847 se objevil v )echách telegraf 

                                                             
36 ROUBÍK, Franti#ek, Od postilióna k telegrafu.. D"jiny a sou(asnost, 1961, III, 11, str. 44 - 48 
37 HÁNL, Ji$í, TO,NEROVÁ Patricia, K problematice organizování #eskoslovenské po!ty po roce1918. Sborník 
Po#tovního muzea, Praha 1983, str. 60  
38 HÁNL, Ji$í, TO,NEROVÁ Patricia, K problematice organizování #eskoslovenské po!ty po roce1918. 
Sborník Po#tovního muzea, Praha 1983, str. 61 
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v roce 1850 se zavedly po#tovní známky 

r. 1881 první telefon v Praze 

r. 1900 se z$izovaly po#tovny 

V!#e uvedené události se staly pilí$em budování a rozvoje po#ty a telekomunikací 

v následujících historick!ch etapách. 
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3. TECHNICKÉ POKROKY V PO(TOVNICTVÍ 

 

 Ne nadarmo se 19. stol naz!vá stoletím vynález% a to díky druhé pr%myslové revoluci 

a v#eobecného hospodá$ského pokroku a rozvoje v oblasti obchodní pr%myslové a hos-

podá$ské. Tento rozvoj se promítl i do oblasti po#tovnictví. Nap$. zavedení paroplavby a &e-

leznic m"lo velk! podíl na urychlení po#tovního spojení – je#t" v 18. stol. dopravil po#tovní 

zprávu po#tovní kur!r z Prahy do Ca$ihradu 24 – 26 dní, po zavedení paroplavby a &eleznic za 

48 hodin. Spojení  Evropy  s  Amerikou  p$ed  zavedením  paroplavby  trvalo  n"kolik  m"síc%  

a potom pouze necel! t!den. Nebylo tomu i jinak p$i vynálezu telegrafu, kter! umo&*oval 

rychl! p$esun po#tovních zpráv za n"kolik minut. 

  

3.1. TELEGRAF 

 

 Pro zajímavost se o tzv. p$edch%dcích  telegrafu  m%&eme zmínit o star!ch (asech  

star!ch Méd% a Per#an%, kdy  v té dob" byly z$ízeny na horách stanice, kde byli umíst"ny tzv. 

vola(i. Byli to lidé se siln!m hlasem. Bylo - li nutné poslat rychle zprávu ze vzdálen!ch 

provincií, posílala se pomocí vola(%, kte$í byli od sebe vzdáleni v jedné $ad", od hlavního 

m"sta a& do nejza&#ích provincií, tak daleko, jak bylo mo&no sly#et jejich hlas a mohli sd"lit 

zprávu, kterou vyslechli od souseda z jedné strany a následn" ji poslat dal#ímu z druhé strany. 

Tato zpráva byla dopravena prakticky ten den, jinak by trvala 30 dní. Podobn! styl m"li i 'e-

kové. Nev!hodou tohoto p$enosu bylo, &e zprávu mohl zaslechnout více lidí. Proto d%le&ité 

zprávy byly dopravovány tzv. rychloposly a b"&ci. V Austrálii, ji&ní Americe a v Africe se 

pou&ívalo k doprav" zpráv z bubn%, které byly vyhotoveny z dut!ch kmen% strom% a na konci 

byl napnutá antilopí k%&e. Vedle zvuku se mimo jiné také dopravovaly zprávy pomocí 

sv"teln!ch signál%, které se vysílaly ze stanic vybudovan!ch na návr#í. Znamení se vysílala 

v noci ohn"m a ve dne kou$em. Dále se za dávn!ch (as% pou&ívalo zna(kování zpráv pomocí 

barevn!ch prapor%, které zavedl mongolsk! dobyvatel  Timur Lenk. Na své dobyvatelské 

v!pravy brával  sebou t$i barvy prapor% – bíl!, (erven!, (ern!. Kdy& se p$iblí&il k m"stu, dal 

vzty(it bíl(  prapor, kter( znamenal „Vzdejte se a budete p&i )ivot$ zachováni“ , #erven( 

prapor – „Vzdejte se a zem&ou jen va!i v%dcové“, #ern( prapor – „A" se vzdáte nebo 

nevzdáte, zem&ete v!ichni“39. 
                                                             
39KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
95. 
ZÁB-HLICK+, Václav,  D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, s. 201 
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Jak je v!#e uvedeno, lidé tehdy pou&ívali nejr%zn"j#ích primitivních zp%sob% p$i sd"- 

lování zpráv. P$írodní jevy, se kter!mi se doposud setkávali, nedokázali je#t" pojmenovat, 

nikoliv v#ak teoreticky pochopit a prakticky zvládnout, se postupn" stávaly p$edm"tem 

prvních pokus%, objev% a vynález%. Druhá polovina 18. stol. byla v Evrop" ve znamení 

osvícenství, p$evratn!ch spole(ensk!ch reforem, velk!ch filozofick!ch koncepcí, ale i roz-

kv"tu p$írodních v"d a techniky. Velk! v!znam m"ly experimenty profesora Luigiho 

Galvaního, kter! první popsal v roce 1770 p%sobení statistické elekt$iny a vynález 

elektrického (lánku Alessandrám Voltou roku 179940. Elektrická energie se stala  impulsem 

technického pokroku a její ovládnutí p$ineslo zvrat v mo&nostech lidské komunikace, p$es 

nes(etné vynálezy a& k dne#nímu internetu.41 

 Ne& nastalo období vyu&ívání elektrického telegrafu, p$edcházelo období renesance 

optick!ch telegraf%. Optická signalizace jako zp%sob komunikace na vzdálenosti, kam 

nedolehl lidsk! hlas byla vyu&ívána zejména ve vojenství a nejvíce v námo$ní plavb". První 

optick! telegraf navrhl Angli(an Robert Hook v roce 1674, av#ak tehdy nebyl vyu&it, teprve 

v období francouzské revoluce, byla vybudována první  sí.  pou&ívaného  optického  telegrafu  

a to díky francouzskému mechaniku a vynálezci Claudie Chappemu. Chappeho telegraf byl 

sestaven ze t$í ty(í, z jejich& vzájemné polohy se dala sestavit celá $ada zna(ek. Ty(e byly 

umíst"ny na v"&i a telegrafista byl v místnosti ve v"&i pod aparáty a pomocí provaz% dával 

t$em ramen%m sm"r. Na sousední v"&i byl telegrafista,  kter! pozoroval dalekohledem 

sestavení ramen a stejn!m zp%sobem sestavil ty(e na své v"&i. Tento celkov! systém se 

skládal z retransla(ních stanic vybudovan!ch na v!#in", tak aby byly na dohled. Sou(ástí 

telegrafu byla kniha zna(ek, která obsahovala 10 000 slov a v"t. Kniha m"la 92 stránek po 92 

slovech nebo v"tách. První znamení telegrafem ozna(ovalo stránku knihy a druhé ozna(ovalo 

$adové (íslo, pod kter!m bylo uvedeno p$íslu#né slovo  nebo v"ta. Jednotlivé stanice od sebe 

byly vzdáleny 11 km. Rychlost, jakou  byla  zpráva  dopravena  byla  zna(ná.  Nap$.  telegram 

 o 20 slovech z Pa$í&e do ,trassburku, tra. m"$ila 425 km a obsahovala 49 stanic, byl 

dopraven za jednu hodinu. P$esto&e stanice byly vybaveny dobr!mi dalekohledy, tento 

                                                             
40 ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,oddíl Telegraf,  Hronov 
1927, s.237. 
41 Tamté& 
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telegraf se mohl pou&ívat jen za dobré viditelnosti. Podle Chappeova vynálezu se poprvé 

za(alo pou&ívat technické slovo „Telegraf“.42  

V!znam telegrafu v podstat" od klasické po#ty spo(ívá v rychlém p$enosu zprávy z jednoho 

místa do jiného vzdáleného místa, tzv. zpráva se pí#e do dálky – odtud   název  telegraf  – 

slo&ené  z  $eckého    slova  „daleko“ a      „psáti“. V roce1794 byla z$ízena první státní linie 

mezi Pa$í&í a 40 mil vzdálen!m Lillem. Následn" byl Chapp%v telegraf zaveden v celé Evrop" 

a v roce 1830 zp$ístupn"n ve$ejnosti. V Rakousku byla v roce 1835 vybudována stálá tra. 

mezi Vídní a Lincem a na území dne#ní )eské republiky bylo pro pot$eby armády postaveno 

n"kolik do(asn!ch tratí optického telegrafu., nap$. ji& v roce 1809 trasa z Prahy do Litomy#le 

a v roce 1813 z Bíliny p$es Prahu do Lince. Za zmínku se také stojí se zmínit o vynálezci 

lodního #roubu Josefu Resslovi, kter! se podílel na konstrukci optick!ch telegraf% a v roce 

1845 p$edlo&il rakousk!m vojensk!m ú$ad% návrh na „p$enosn! optick! telegraf“pro c.k. 

rakouské vojsko. Optického telegrafu bylo vyu&íváno do roku 1855, kdy nastala éra vyu&ívání 

elektrického telegrafu43. 

 První pokusy o pou&ití elekt$iny k p$enosu zpráv na velké vzdálenosti sahají do pol. 

18. stol. a to zásluhou u(itele matematiky ze 0enevy Louise Lesa$e (1724 – 1803), Samuel 

von Soemering, kter! zalo&il svou koncepci na rozkladu vody elektrick!m proudem. Dal#í 

bádání v této oblasti vedly k tzv. jehlov!m a ru(i(kov!m telegraf%m, jeho funkce spo(ívala na 

ú(inku elektrického proudu na magnetku. Se zm"nou polarity se jehly naklán"ly na ur(enou 

stranu podle smluveného kódu. První $e#ení p$edlo&il André Marie Ampére v roce 1820, dále 

Rus Pavel Lvovi Schilling, Angli(an William Cooke. Profesoru Dr. Steinhalovi z Mnichova 

se poda$ilo dostat na prou&ek papíru telegrafické písmo vybodávané jehlou. Jednalo se o se-

stavy bod%, které znamenaly abecedu. Nap$.  . -  = a.,  -… = b .  Profesoru Steinhalovi se 

mimo jiné poda$ilo objevit v!znamnou v"c, která urychlila podnikání v oboru 

elektrotechniky, toti& &e lze pou&ít zem" jako zp"tného vodi(e.44 

 U ru(i(kov!ch telegraf% byly písemné zna(ky (písmena, (íslice), které byly t$eba 

k tvorb" slov, ty byly vyzna(eny zpravidla na jedné (ásti p$ístroje, na desce nebo na kruhu. 

Kdy& se telegrafovalo, pohybovala se ru(i(ka po desce nebo po kruhu a zastavila se  u pís-

mene nebo u (íslice, které se m"ly ozna(it. První ru(i(kov! telegraf sestrojil Angli(an 

William Cook. 

                                                             
42 KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
98 
43 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.5 
Po#átky telegrafu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.69. ISBN 80-86437-02-0. 
44 Tamté& 
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 V!znamn!m pokrokem telegrafu byl Morse%v vynález v roce 183245. Samuel Finley  

Breese se narodil v roce 1791 v Charlestonu ve Spojen!ch státech a zem$el roku 1872. Morse 

sestrojil nov! p$ístroj, kter! byl zalo&en na p$ita&livé síle elektromagnetu k vyrytí viditeln!ch 

zna(ek do posouvajícího se prou&ku papíru. Pro telegrafování se pou&ívalo  zvlá#tních zna(ek 

– Moresova abeceda, která se skládala z r%zn" sestaven!ch bod% a (árek. Nap$. .-=a, -…=b, 

pochází z roku 1846.  První Morseovo telegrafní spojení bylo vystav"no v roce  1843 mezi 

Washingtonem a Baltimorem, vzdálen!ch od sebe p$ibli&n" 64 km. V Evrop" se Morse%v 

telegraf objevil v roce 1847 díky Ameri(anu Robinsonovi a první telegrafní spojení v Evrop" 

bylo vybudováno mezi Hamburkem a Cuxhavenem. P$i provozu klapákového p$ístroje se 

telegramy podávané prost$ednictvím Morseov!ch zna(ek p$ijímaly podle sluchu. Byla to 

d$ev"ná ozvu(ná sk$í*ka, v podstat" elektroakustické za$ízení s elektromagnetem, které 

obsluze umo&*ovalo p$ím! alfabetick! p$epis sluchem vnímaného Morseova kódu. Zatímco 

kapacita  Morseova p$ístroje se záznamem na prou&ek papíru byla 500 – 600 slov  za  hodinu,  

u Morseova p$ístroje s klapákem byla 700 – 900 slov.46 

  Vedle Morseova p$ístroje byly v oblib" ru(i(kové telegrafy vzhledem k tomu, &e 

 nemusel mít zpracovatel zvlá#tní pr%pravu, ale pouze sta(ilo, &e um"l (íst a mohl bez 

problému p$ijímat a vysílat zprávy. Nev!hodou ru(i(kového telegrafu bylo, &e nezanechávaly 

trvale viditeln" zna(ky. Tento problém byl impulsem k sestavení tzv. tiskacích telegraf%. 

Tento objev proslavil v roce 1855 profesora ze Severní Ameriky Davida Edwarda Hughese, 

kter! p$ed(il v!konnost Morseova p$ístroje.  Tento profesor fyziky  sestrojil p$ístroj, kter! 

psal p$ímo písmena a (íslice na prou&ek papíru. Kapacita byla a& 1 200 slov za hodin

 V roce 1904 bylo v Rakousku 6000 Morseov!ch aparát% a 302 Hughesov!ch47.  

 Systém v telegrafního spojení se neustále vyvíjel. Následn" do#lo k rozvoji telegraf% 

s vy##í v!konností, tzv. rychlotelegraf% a telegraf%, kde bylo mo&né zasílat n"kolik telegram% 

jednom drát" jedním sm"rem nebo proti sob" (spojení duplexové). Toto spojení bylo navr&eno 

pra&sk!m univerzitním profesorem Dr. A. Pet$inou a Dr. V. Gintlem , $editelem rakouského 

státního telegrafu. Systém duplexového spojení spo(íval v na následném principu: „ Z ka)dé 

strany tého) telegrafního vedení se sou#asn$ dopravuje telegram, rovn$) sou#asná doprava 

dvou telegram% v jednom sm$ru“48. 

                                                             
45KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, 
 s. 101.  
46 Tamté& 
47 ZÁB-HLICK+, Václav,  D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, s. 237. 
48Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu,oddíl Telegraf  Praha 1927, s.238-9. 
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 Systém multiplex Meyer%v dopravoval na jednom drátu (ty$i telegramy sou(asn". 

Mnohonásobné telegrafy byly zdokonaleny, kdy&  francouzsk! in&en!r Jean Maurice Bauxit 

vynalezl nov! elektrick! tiskací stroj. V roce 1908 sestrojila firma Siemens a Halske tzv. 

elektrick! dálnotisk, kter! m"l vn"j#í podobu psacího stroje. V!hoda tohoto systému: „Stanice 

dávající a p&ijímající sou#asn$ obdr)í na svém p&ístroji prou)ek s textem telegramu, jednak 

v tom, )e lze telegrafovati tuté) zprávu n$kolika ú#astník%m sít$ elektrického dálnotisku 

najednou, a kone#n$ v tom, )e není t&eba, aby ú#astník byl p&ítomen, vybíhá-li prou)ek 

s textem na jeho stroji.Elektrick( dálnotisk má svou centrálu, v ní) lze jednotlivé abonenty 

spojiti k p&ímé telegrafické korespondenci49“. 

Elektrick! telegraf slou&il jak k ú(el%m státním, tak k soukrom!m. V!#e uveden! 

pokrok v tomto oboru byl impulsem k propojení telegrafického systému Evropy 

s mimoevropsk!mi zem"mi. V roce 1850 byl polo&en první podmo$sk! telegrafní kabel mezi 

Anglií (Dover) a Francií (Calais), v roce 1853 z Velké Británie do Haagu, roku 1861 byl 

spojen s Evropou Egypt p$es Maltu, tím se dosáhlo rychlej#í dopravy korespondence mezi 

Evropou a v!chodem.  Následn" bylo spojení realizováno v Indii, )ín"  a v Austrálii, kde byly 

telegramy dopravovány telegraficky a& do Suezu a odtud po#tou do v!chodních zemí. V Indii 

bylo z$ízeno telegrafní vedení v roce 1860, v Persii v roce 1865 s cílem  propojit  s  Tureckem 

 a tím sou(asn" s Evropou.50 

V roce 1870 bylo provedeno spojení Anglie podmo$sk!m telegrafem s Maltou  p$es 

Portugalsko a Gibraltar, roku 1871 se spojila )ína a Japonsko s Indií a tím do#lo k spojení 

s Evropou. V tomto roce také dokon(ilo Rusko stavbu telegrafního vedení p$es Sibi$ do 

Vladivostoku. Velmi obtí&né bylo zrealizovat telegrafní spojení mezi Evropu a Amerikou. 

První podmo$sk! kabel, spojující tyto dva sv"tadíly byl polo&en v roce 1857. Nem"l dlouhého 

trvání, p$etrhl se . Následné polo&ení kabelu se opakovan" nepovedlo a telegramy se nadále 

dopravovaly z Evropy do Ameriky parníky. A& v roce 1866 se zrealizovalo úsp"#n" telegrafní 

spojení Evropy s Amerikou podmo$sk!m kabelem. V!roba a konstrukce podmo$sk!ch kabel% 

se nadále zdokonalovala s cílem co nejvíce roz#í$it telegrafické spojení. V roce 1874 bylo 

polo&eno kabelové vedení mezi Fernambukem a  Africe. Podmo$ské kabely se skládaly 

z jádra, izola(ní hmoty a objímky. Na mo$ské dno se pokládaly do hloubky 8 000 m pod 

hladinou. V roce 1898 bylo mezi Evropou a Amerikou polo&eno 13 kabel%. Pokládáním a 

                                                             
49 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích ,oddíl 
Telegraf  Praha 1927, s.259-260. 
50 KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, 
 s. 100. 
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udr&ováním podmo$sk!ch kabel% se zab!valo nemálo akciov!ch spole(ností. V roce 1908 

jich bylo 33, z nich& nejv"t#í byla Eastern Telegraph Company, které pat$ila v té dob" 

polovina podmo$sk!ch kabel% na sv"t". Mezi dal#í spole(nosti pat$ila nap$. Anglo-American 

Telegraph Co,  Black Sea Telgraph Copany, Compagnie  Francoise des cables télégraphiques, 

Eastern Extension Austral-Asia and China Telegraph Company, Deutsch-Atlantische 

Telegraphengesellshaft. Rakousko m"lo v roce 1908 jen 415 m kabel%51. 

 Dal#ím pokrokem v elektrické telegrafii byla bezdrátová telegrafie, zalo&ena na 

induk(ním p%sobení elektromagnetick!ch vln. Telegrafní spojení tímto zp%sobem se velmi 

rychle roz#í$ilo po celém sv"t". Teoretick!m p%vodcem byl anglick!  matematik Clark 

Maxwell, kter! v roce 1864, p$edlo&il své poznatky, ale pouze teoreticky. O praktické 

poznatky v této oblasti se následn" pokusil profesor fyziky na technice v Karlsruhe Jind$ich 

Hertz. Dal#ích p$ízniv!ch praktick!ch v!sledk% dosáhl italsk! badatel Marconi. První pokusy 

provedl v roce 1895 a v roce 1896 p$edlo&il své návrhy systému v Anglii $editeli anglick!ch 

telegraf% W. Preeceovi. Ten umo&nil Marconimu provedení pokus% v roce 1897 mezi 

Levernoch Pointem  a Flat Holmem na vzdálenost 5 km. Po tomto zda$eném pokusu byla 

zalo&ena akciová spole(nost s kapitálem 2,5 mil frank% s názvem Marconis 

WirelessTelegraph Copany Ltd, která se zab!vala z$izováním jiskrové telegrafie. V N"mcku 

se zab!vali bezdrátovou telegrafií profesor Slaby v Berlín" a  prof. Braun ve ,trassburgu, 

kte$í zalo&ili konkuren(ní firmu Telefunken a v roce 1905 vystav"li stanici v Nauenu. První 

oficiální zavedení bezdrátové telegrafie se uskute(nilo v roce  1901  Marconim   mezi  Francií  

a Korsikou. Nejv"t#í po(et pob$e&ní a  lodních  stanic  u&íval  systému  Marconiho,  Rakousko  

a N"mecko systému Telefunken52 . V mezinárodním radiotelegrafickém systému se vyu&ívalo 

Morseovy abecedy. 

V roce 1912 bylo z$ízeno v celém sv"t" 489 radiotelegrafick!ch stanic, z toho 274 

v Americe, v"t#ina vyu&ívala systém Marconi%v (117 stanic) a systém spole(nosti Telefunken 

(115 stanic). Rakousko m"lo z$ízené pob$e&ní stanice v Pulji a ,ibeniku a lodní telegrafickou 

stanici na vále(né lodi rakouského LIoydu. 

 Z v!#e uvedeného je patrné, &e vynález%m z oboru elektrotechniky na konci 19. 

století byla v"nována velká pozornost, zejména k vyu&ití a uplat*ování v praxi, co& se 

promítlo také do rozvoje po#tovnictví, v kterém se dal prostor k rozvoji nového oboru 

                                                             
51 FATKA Maxmilián, Rukopis 'eskoslovenská po!ta v letech 1918-1938,ev.#.MFa 36, p&ír%st.#.120/1975, 
sign.III/1938, I.díl, #ást 1.Letm( p&ehled po!tovnictví do státního p&evratu, s.17-18,  Po#tovní Muzeum. 
52KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, 
 s. 112. 
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v dne#ní dob" naz!vané „Telekomunikace“ )as za(al mít cenu pen"z a ani sebelépe 

organizovaná po#tovní p$eprava nemohla konkurovat v rychlosti p$ená#en!ch zpráv nov!m 

vynález%m. Rozhodujícím impulsem o v!stavb" prvních tratí elektrického telegrafu byla 

nepochybn" stavba prvních &eleznic, kde jedin" telegraf mohl sehrát roli adekvátního 

signaliza(ního a zabezpe(ovacího za$ízení.53 

Po(átky telegrafní slu&by na na#em území sahají do roku 1846, kdy presidium 

víde*ské dvorské komory rozhodlo ustavit odbornou komisi, která m"la navrhnout za úkol 

vybudování telegrafní linky. Do (ela komise byl postaven odborník Andrea von Baumgartner, 

rodák z Frymburka na ,umav". Komise vybrala telegrafní systém, kter! v roce 1843 vymyslel 

Skot Alexander Baine a rozhodla, &e první tra. povede podél &eleznice Víde*-B$eclav-Brno. 

Provoz na trati byl zahájen 1. b$ezna 184754.  

Princip u&ívan!ch Bainov!ch p$ístroj% vylep#en!ch víde*sk!m mechanikem 

Ecklingem byl zalo&en na práci dvou polokruhov(ch magnet%, sv(mi konci zasahujících do 

elektrick(ch cívek. Magnety byly pevn$ spojené s kladívkem a pootá#ely se v tom #i onom 

smyslu podle polarity proudového impulsu, p&i#em) kladívka nará)ela na zvonky lad$né 

v kvintovém intervalu a ozna#ené I a V. Pro roz!í&ení kapacity kódu se pou)ívaly impulsy 

s krat!í nebo del!í dobou trvání.55 Byl to zvonkov! telegraf bez mo&nosti zápisu vysílaného 

sd"lení a jeho obsluha závisela na dobrém zácviku, sluchu a  pam"ti. Bain%v telegraf 

zdokonalil v roce 1847 (esk! in&en!r Antonín ,ev(ík konstrukcí vysílacího klí(e, kter! 

umo&nil zv!#it rychlost telegrafování na 30  znak% za minutu. Tého& roku byla první 

telegrafní linka prodlou&ena a& do Prahy a byl vydán císa$sk! v!nos o telegrafech, kter!m 

byla telegrafie podobn" jako po#ta prohlá#ena za státní v!hradu. Sou(asn" bylo z$ízeno 

telegrafní $editelství ve Vídni, jeho& prvním $editelem byl odborník v telegrafii a vynálezce 

Dr. Julius Wilhem Gintel, p%vodem z Prahy. V roce 1849 vy#el císa$sk! v!nos o budování 

telegrafní sít" a správa telegrafu byla pod$ízena zvlá#tnímu odd"lení ministerstva obchodu, 

které bylo ustanoveno jako sou(ást moderní exekutivy rakouské monarchie po zru#ení 

patrimoniálního z$ízení. Je#t" v roce 1849 byl na telegrafní trati mezi Vídní a Olomoucí 

zahájen pokusn! provoz Morseova telegrafu. Brzy bylo z$ejmé, &e Bain%v systém poskytl 

pouze do(asné $e#ení, zvlá#t", kdy& sv"t za(al jednozna(n" dávat p$ednost Morseov!m 
                                                             
53 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.6 
Po#átky telegrafu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.69. ISBN 80-86437-02-0. 
54 ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,  Hronov 1927, s.252 – 
253. 
55Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,oddíl Telegraf  
Hronov 1927, s. 254. 
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telegraf%m. Sv"t pr%myslu, obchodu a financí se neuzavíral do hranic jednotliv!ch zemí a te-

legrafní trat" za(ínaly  p$ekra(ovat státní hranice. Tato skute(nost si vy&adovala uzavírání 

mezinárodních smluv a dohod, nebo. mezinárodní telegrafní provoz vy&adoval kompatibilitu 

pou&ívan!ch   technick!ch za$ízení a kód%. Proto ji& v roce 1850 byl zalo&en Rakousko-

n"meck! telegrafní spolek, kde byl Morse%v telegraf zaveden jako jednotn! systém. Ve 

stejném roce 1. $íjna, byl telegraf v Rakousku zp$ístupn"n ve$ejnosti56. 

Prvními m"sty s ve$ejnou telegrafní slu&bou na na#em území byly Praha, Brno, 

Olomouc a Bohumín. Telegramy, d$íve naz!vané telegrafní depe#e se podávaly ne#ifrovan", 

v n"m(in". Koncepty podan!ch depe#í se u p$íslu#né stanice ukládaly na dva roky. 

Doru(ování telegram% obstarávali telegrafní z$ízenci a pokud byl adresát mimo jejich dosah, 

dopravovala je po#ta. První telegramy m"ly v záhlaví název Rakousko-n"meckého 

telegrafního spolku. Organiza(n" z%stala správního státního telegrafu odd"lena od po#ty a& do 

roku 1883. 

St$edem sít" státního telegrafu u nás byla Víde*, správní centrum monarchie. Tam 

také sm"$ovalo nejvíce dálkov!ch tras z dal#ích d%le&it!ch pr%myslov!ch, obchodních  a po-

litick!ch center a region%. Budování telegrafní sít" se soust$e/ovalo p$edev#ím do 

pr%myslov!ch oblastí. Podle telegrafní mapy z roku 1874 bylo v )echách a na Morav" 10 

hlavních telegrafních stanic, 36 telegrafních ú$ad% a 200 vedlej#ích stanic. Z uvedeného po(tu 

telegrafních stanic bylo 28 v pr%myslov!ch regionech severních )ech, Moravy a Slezska. Na 

území dne#ní Prahy byl v provozu hlavní telegrafní ú$ad v Jind$i#ské ulici s pobo(n!mi 

telegrafními stanicemi na Malé Stran", Smíchov", Vy#ehrad", v Karlínu a Bubnech. 57 

S postupem doby se telegrafní sí.  po(ala roz#i$ovat nezávisle na &elezni(ních tratích, 

vy&adovala racionalizaci správní a technické infrastruktury, to za situace, kdy zde  ji& dávno 

existovala jiná státní komunika(ní slu&ba sí.ového rázu, tím byla  po#ta. Ta navíc disponovala 

propracovan!m systémem doru(ování zásilek. Není divu, &e v roce 1883 do#lo ke slou(ení 

po#ty a telegrafu v jeden správní a provozní celek. Z dosavadních po#tovních $editelství se 

stala $editelství po#t a telegraf%, u nás se sídlem v Praze a Brn". Toto spojení bylo  také 

podmín"no tehdej#í úrovní techniky. Umíst"ní telegrafních stanic na po#tovních ú$adech 

p$iná#elo velké provozní v!hody ji& proto, &e relativn" plo#né rozmíst"ní po#tovních a te-

                                                             
56 T ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,  Hronov 1927, s.252 
– amté&, s. 254 – 255. 
57 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.6 
Po#átky telegrafu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.71. ISBN 80-86437-02-0. 
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legrafních ú$ad% umo&*ovalo technicky zvládnout nutnost p$etelegrafovávat depe#e mezi 

jednotliv!mi relacemi58. 

Pra&sk! telegrafní ú$ad m" v roce 1874 pouze dva Hughesovy telegrafy pracující 

v relacích Praha-Víde* a Praha-Drá&/any. V"t#ímu roz#í$ení tohoto systému bránila vysoká 

finan(ní  (ástka  a  vysoké kvalifika(ní po&adavky. Pro zajímavost stojí poznamenat, &e tehdy 

rakouská telegrafní správa, která zavedla Hughesovy telegrafy v roce 1867, pozvala profesora 

Hughese, aby osobn" pro#kolil telegrafní ú$edníky. Telegrafní $editelství bylo také 

pr%kopníkem v zam"stnávání &en, které pro#ly telegrafním kurzem pro &eny a v roce 1873 

byly zam"stnány jako frekventantky na telegrafních stanicích v Liberci, Plzni a )esk!ch 

Bud"jovicích. 

Po(átkem 20 stol. disponoval pra&sk! telegrafní ú$ad 20 Hughesov!mi telegrafy a 56 

Morseov!mi relacemi. Tiskací telegrafy byly umíst"ny v Brn" (4), v Karlov!ch Varech (3), 

v Liberci (2), v )esk!ch Bud"jovicích (2), v Mariánsk!ch Lázních (1) a v Plzni (1). V té dob" 

byla zavedena telegrafní slu&ba u 1147 po#tovních ú$ad%59. 

 

3.2. TELEFON 

 

Dal#ím technick!m pokrokem bylo zavedení telefonu. Slovo „telefon“ m%&eme 

obecn" vzato p$elo&it – mluvit na dálku s druhou osobou. Stejn" jako telegraf má telefon své 

po(átky v r%zn!ch optick!ch a  vizuálních za$ízeních a systémech, kter!mi se zab!vali u(enci 

je#t" v tzv.p$edelektrickém období. 

 V 17. stol. Angli(an Robert Hook objevil v roce 1667 mo&nost p$enosu tón% a lidské 

$e(i prost$ednictvím napnutého vlákna zakon(eného jemnou blánou. Ale tento objev byl 

vyu&it pouze jako d"tská hra(ka. Teprve první polovina 19. století otev$ela nové mo&nosti 

v rozvoji telefonu, díky vynález%m a objev%m v elektrotechnickém oboru a v akustice. První 

zmínka o  mo&nosti elektrického p$enosu byla v (asopise L´Illustration journal universel 

v roce 1854. Autorem (lánku byl Charles Bourssel. Odborná ve$ejnost jeho poznatky 

odmítala. Prvním kdo sestavil p$ístroj, kter! p$iná#el v!sledky, byl n"meck! profesor fyziky 

                                                             
58 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.5 
Po#átky telegrafu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.73 ISBN 80-86437-02-0. 
59 )TVRTÍK, Pavel  – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 90 -91 . ISBN 978-80-86660-23-3. 
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Philips Reis. V roce 1861 ho p$edvedl ve$ejnosti a nazval jej telefonem, provozní zkou#ky 

nevy#ly moc dob$e a od dal#ího bádání P. Reis upustil. Z%stal pouze název „Telefon“60. 

Pojem telefon, jak je známo #ir#í ve$ejnosti  je úzce spjat se jménem Alexander 

Graham Bell. Narodil se v roce 1847 v Edinburgu ve Skotsku. U& jeho otec se zab!val 

studiem v oboru vokální fysiologie a proslavil se metodou vyu(ování hluchon"m!ch. Bell 

pokra(oval v #lép"jích svého otce a první popis za$ízení na p$enos lidské $e(i p$edlo&il ve 

Washingtonu v roce 1875 a o patent „Zdokonalení telegrafie“ po&ádal 14. února 1876. Bell 

v podstat" vynalezl telefon náhodou, proto&e jeho pokusy sm"$ovaly k sestrojení aparátu, 

kter! m"l zesilovat zvuk lidského hlasu a  umo&nit nesly#ícímu zachytit zvuk,slova.. Bell%v 

telefon vylep#il Hughes, kter! do p$ístroje vlo&il mikrofon. Posléze se zdokonalováním 

telefonu v"novala celá plejáda v"dc%, mezi nimi nap$. také Edison. Zavedením mikrofonu do 

telefonního systému m%&eme teprve mluvit o rozvoji hovoru na dálku. První pokusy v tomto 

sm"ru s Bellov!m telefonem se uskute(nily v Berlín" 21.$íjna, v roce 1877 v místnostech 

generálního telegrafního ú$adu. Zku#ební provoz telefonu byl otestován z Berlína do 

Postupimi a Braniboru v celkové délce 61 km a dále na lince Berlín Brandenburk v délce 61,5 

km a v N"mecku za(ali pou&ívat  název „Fernsprecher“. Po zku#ebním provozu byly 

v N"mecku z$ízeny ú(astnické stanice v roce 1881. V následujících letech byl v Evrop" 

telefon roz#í$en do dal#ích zemí: Anglie m$la 7 282 telefonních stanic, Itálie 5507, Francie 

4 437, N$mecko 3 613, *védsko s Norskem 1554, Belgie 1491, Rusko 1 351, Rakousko 870, 

*v(carsko 825, *pan$lsko a Dánsko po 516, Portugalsko 8061. 

O zavedení telefon% v Evrop$ se nejvíce zaslou)il Dr. Heinrich von Stephan, v(znamná 

osobnost sv$tového po!tovnictví, generální &editel pruské po!ty, jeden z iniciátor% a za-

kladatel% Sv$tové po!tovní unie, kter( na vynález upozornil svého p&ítele Wernera von 

Siemense. Ten rychle pochopil p&evratn( v(znam telefonu a na po#átku prosince 1877 jeho 

firma vyráb$la 700 p&ístroj% denn$62. 

Z v!#e uvedeného je patrné, &e telefon se stal nejen nov!m moderním pokrokem 

v komunikaci, ale také p$edev#ím v!hodn!m obchodním artiklem. 

 Rakousku byl zaveden telefon v roce 1881. Stejn" jako telegraf , tak telefon byl 

prohlá#en za státní v!hradu na základ"  císa$ského kabinetního listu ze dne 16. ledna 1847. 

K provozování telefonu bylo t$eba získat pot$ebnou koncesi, její& ud"lení bylo v kompetenci 
                                                             
60 ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích,oddíl Telefon, Hronov 
1927, s. 304. 
61 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu,oddíl Telefon  Praha 1927, s. 307.  
62)TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.6 
Po#átky telefonu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.70. ISBN 80-86437-02-0. 
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víde*ského ministerstva obchodu. Telefonní sít" byly roz(len"ny na místní a mezim"stské 

(interurbánní). Na rozdíl od telegrafu, kter! byl od po(átku provozu ve státní re&ii, telefon 

v prvních letech provozovali soukromé spole(nosti. Nap$. víde*ská Privat-

Telegraphengesellshaft obdr&ela v (ervnu v  roce 1881 koncesi na telefonní sí. ve Vídni a m"-

la v té dob" 157 ú(astník%. V roce 1888 v Bádenu u Vídn$ a interurbánní spojení Prahy 

s Vídní bylo z&ízeno 18. zá&í 1889. Praha m$la toho roku 686 stanic, je) byly v majetku 

soukromé anglické spole#nosti (Consolitadet Telephon Co. Of Austria). V kompetenci této 

spole(nosti byl telefon s následujícím po(tem stanic umíst"n!ch: v Terstu 521, ve Lvov$ 395, 

ve *t(rském Hradci, 395, v 'ernovicích 116, v Plzni 153, v Liberci 348 a v Bílsku 15863.   

 V roce 1892  13. prosince v poslanecké sn"movn" byl podán návrh na zestátn"ní 

m"stsk!ch sítí, kter! tehdy vlastnily soukromé spole(nosti. 16. prosince 1892 byl zákon p$ijat 

splatností 29.prosince 1892 &í!ského zákona #. 234 o zestátn$ní m$stsk(ch telefonních sítí. 

Z textu tohoto zákona vypl!valo, &e správa telefonních sítí je v plné kompetenci 

v následujících oblastech: *t(rsk( Hradec, Praha, Terst, Lvov, 'ernovice, Plze+, Liberec, 

Bílsko, Brno a Linec a k jejich adadptaci byl povolen náklad 1 500 000 zlat(ch. 'ástka byla 

opat&ena úv$rem na 4,5 procent a byla umo&itelna v 10. ro#ních lh%tách.V roce 1897 

ministerstvo obchodu vydalo na$ízení ministerstva obchodu ze dne 7 &íjna 1887, #.j. 28.329, 

&í!. Zák. #ís. 116, kter!m vyhlásilo z&izování a pou)ívání telefonních za&ízení jako p&ípojek ke 

státnímu telegrafu. Zestát*ování telefonní sít" v Rakousku následovalo v dal#ím období. 64. 

Dle v!#e uveden!ch zákon% vypl!vá, &e povolování p$ímého p$ipojení ke státnímu 

telegrafu státní správ", firmám, obchodní síti, nádra&ím , hotel%m, divadl%m, a dal#ím 

ekonomick!m subjekt%m, v(etn" soukrom!m spole(nostem a soukrom!m bylo pln" 

v kompetenci po#tovní a telegrafní správy. Telefon se stal státním majetkem a od u&ivatel% 

stát stanovil poplatky za vyu&ívání telefonní stanice poplatky. Státní telegrafní ú$ad m"l název 

„Úst$edna“, nebo-li „Centrála“, zde bylo napojeno telefonní za$ízení a v ka&dé úst$edn" byla 

ve$ejná hovorna. Jeden hovor do p"ti minut stál tehdy 20 krejcar%. V roce 1904 m"la rakouská 

telefonní sí. 375 Centrál, 547 ve&ejn(ch hovoren  a 47.820 abonentních (ú(astnick!ch)stanic. 

V roce 1911 m$lo Rakousko ji) 1331 centrál, 1663 ve&ejn(ch hovoren a 124.047 abonentních 

stanic. P&ipadalo tedy na 10.000 obyvatel% 43 abonentních stanic65. 

                                                             
63 Tamté&. 
64  Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích ,oddíl 
telefon, Hhronov 1927, s. 307-308. 
65 Jak uvádí  KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h 
XLVII, s. 115. 
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V )echách bylo první telefonní za$ízení zavedeno na dole Richarda Hartmanna 

v Ledvicích na základ" koncese ze 4. ledna 1881 na trati dlouhé 2,5 km z Ledvic do 

Duchcova na nádra&í a za ka&dou stanici musel majitel platit ro(n" 12  zlat!ch. Do provozu 

bylo uvedeno 10. dubna 1881. Dále byla zavedena telefonní sí. v Brn" v roce 1883, 28. 

listopadu v Ú#t"ku v )echách. Na území dne#ní Prahy si první soukromé telefonní vedení dal 

z$ídit od 21. kv"tna 1881 statká$ Bed$ich Frey ze soukromého bytu ve Vyso(anech do 

cukrovaru. Toho roku bylo zavedeno v )echách 14 koncesí. Pro dal#í rozvoj telefonu na 

(eském území m"l v#ak nejv"t#í v!znam ministersk! v!nos ze 14. (ervence 1881, kter!m 

byla ud"lena koncese“Pra&skému podnikatelství pro telefony“. U jeho vzniku stál profesor Dr. 

Jan Palack!, stavitel Baroch a víde*sk! banké$ Jind$ich Braun. V koncesních podmínkách 

stálo, &e spole(nost m%&e provozovat telefon s jednou úst$ednou v obvodu 12 km od 

Starom"stské radnice a koncesioná$i byli mimo jiné povinni dbát, aby telefonu nebylo 

zneu&íváno k protistátním hovor%m . Pro ú(astníky tehdy (inilo ro(ní p$edplatné 90 zlat!ch 

do 2 km vzdálenosti od úst$edny, za ka&d! dal#í kilometr se platilo 20 zlat!ch. Úst$edna byla 

umíst"na v dom" U Richtr% na Malém nám"stí. Provoz zahájila v roce 1882 s 11 ú(astníky, 

mezi které pat$il nap$. obchodník V.J.Rott, 0ivnostenská banka,  a tiskárna Fuchs, která tiskla 

první telefonní seznamy. Ú(astnické stanice byly opat$eny Gowerov!mi telefony z Anglie, 

slu&ba v úst$edn" byla od 8-12 hodin a odpoledne od 14-18 hodin. Slu&bu obstarával personál 

slo&en! ze dvou ú$edník%, dvou mechanik%, p"ti manipulantek a sedmi z$ízenc%.66 

 Pro zajímavost je t$eba zmínit, &e tehdy se hovor zahajoval zvoláním „Ha hej“, které 

se neujalo a bylo nahrazeno zvoláním „Haló“67. V dne#ní dob" je zdvo$ilej#í p$edstavit se 

jménem. Stojí se za to také zmínit, &e st!m telefonním ú(astníkem v Praze byli hasi(i a získali 

tehdy (íslo telefonu 100, které dlouho pou&ívali. Od té doby byla celodenní a celono(ní 

telefonní slu&ba. 

Tak jako v dne#ní dob", tak v dob" habsburského mocná$ství podnikatelské 

spole(nosti zanikaly z finan(ních d%vod%. Nebylo jinak i v tomto byznysu. V roce 1884 

skon(ila svoji p%sobnost v oblasti  provozování telefonu spole(nost Pra&ské podnikatelství 

pro telefony a operátorem pra&ské, liberecké a plze*ské sít" se stala anglická spole(nost “The 

Consolidated Telephone Company“ se sídlem ve Vídni. Následn" v roce 1888 k dal#ímu 

p$evzetí soukrom!ch sítí v Rakousku novou anglickou spole(ností“ The Telephone Company 

                                                             
66 )TVRTÍK, Pavel  – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
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Po#átky telefonu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s.73. ISBN 80-86437-02-0. 
 



 - 36 - 

of Austria“68. V m"stech se postupem doby zvy#ovala kapacita úst$eden a telefonu se do(kala 

v tomto roce m"sta Varnsdorf a Ústí nad Labem. M"sta Praha a Brno byla spojena s Vídní 

mezim"stskou sítí. Brno v roce 1886 a Praha v roce 1889. Mezim"stská hovorna v Praze byla 

umíst"na v Jind$i#ské ulici.  V roce 1890 byla z$ízena vedení Praha-Kolín, Praha-Ústí nad 

Labem-Podmokly-D"(ín.Ú(astnické stanice byly vybaveny nást"nn!mi telefonními p$ístroji , 

státní vzor II, stole(kov!mi vzor IV a stolními p$ístroji víde*sk!ch firem Teirich Leopolder, 

Czeija Nissl a D. Schaeffler, pozd"j#í filiálky Siemens – Halske. Z provozování telefonu 

plynul spole(nostem v tehdej#í dob" velk! zisk, pro  státní pokladnu by tehdy byl p$ím! zisk 

z provozu  velk!m finan(ním p$íjmem. Z t"chto skute(ností p$irozen" vypl!vá uzákon"ní 

zákona (. 264 o zestátn"ní m"stsk!ch telefonních sití z 29. prosince 1892, kter!m se rozhodlo 

o vykoupení koncesí soukrom!ch telefonních podnik% v deseti  m"stech ,  z  toho  v )echách 

a na Morav" a to v Praze, Plzni, Liberci a v Brn". V roce 1892 bylo v )echách 2856 

telefonních ú(astník% v 31 m"stech a 13 mezim"stsk!ch okruh%69. S postupem doby 

docházelo k roz#i$ování mezim"stk!ch spojení, budování nov!ch úst$eden a k modernizaci 

telefonního spojení. 

 

3.3. POTRUBNÍ PO(TA 

 

Po#tovnictví se modernizovalo nejen v komunikaci, ale také v doprav". Jedním 

z fenomén% byla nejen potrubní (pneumatická) po#ta, letecká po#ta, ale také dopravní 

prost$edky.  

Potrubní, nebo-li pneumatická po#ta vznikla z nedostatku mo&nosti doru(it velk! 

objem zásilek na místo adresáta. Princip potrubní po#ty byl zalo&en v systému potrubí, kter!m 

bylo hnáno pouzdro se zprávou tlakem stla(eného vzduchu nebo naopak p$itahováno 

odsáváním vzduchu z potrubí. Pro zajímavost stojí za to se zmínit, &e první my#lenkou  

potrubní po#ty  se zab!vali v Anglii, v Lond!n". V70 roce 1853 z$ídil Latimer Clark linku 

mezi burzou a hlavní telegrafní stanicí v délce 200 m. Jeho nástupce Cromwell Varle sestrojil 

ventily, jimi& dosáhl zm"ny a sm"ru tlaku vzduchu. A zp"t se vracely nasáváním ze stroj% 

umíst"n!ch v úst$edí. Následn" v roce 1862 se v Lond!n" za p$edsednictví vévody 

Buckonghama vznikla spole(nost „Pneumatic Despatsch Company„, která z&ídila linku 600 
                                                             
68KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
115.  
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70 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon , oddíl Telefon  Praha 1927, s. 321. 
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m dlouhou mezi )elezni#ní stanicí North Western na Euston Square a po!tovním ú&adem 

Camden Tlen na Eversholtské t&íd$. Spojení bylo ur#eno k doprav$ balík% a listovních pytl%. 

Vedení bylo polo)eno pod zemí, z )elezn(ch lit(ch trubic t&i st&evíce !irok(ch v podob$ 

podkovy. Na spodní, tém$& rovné plo!e byly dv$ kolejnice, po nich) b$)ely vozíky ur#ené 

k doprav$ zásilek. Tyto vozíky voln$ vypl+ovaly celou trubici. Pohon voz% se dál tlakem 

vzduchu vhán$ného do roury. Toto za&ízení se neosv$d#ilo a anglická po!tovní správa v roce 

1874 p&estala v%bec pou)ivat71. 

Rozvoj systému potrubní po#ty byl zmodernizován teprve v roce 1870, díky vynálezci 

Angli(anu Wilmotovi. Sestrojil dvojit! ventil, kter! umo&*oval dopravovat pouzdra se 

zásilkami za sebou, ani& by se p$eru#ilo proud"ní vzduchu. Princip dvojitého ventilu spo(íval 

v tom, &e jedna záklopka se uzav$ela, ne& se otev$ela druhá a následn" obrácen". Trubice byly 

olov"né , stejnom"rn" zpracované, vzájemn" do sebe zaklín"né a chrán"né obalem z litého 

&eleza.72 

V Rakousku se rozvíjela potrubní po#ta od roku 1873 ve Vídni, v roce 1893 m"la 28 

stanic a potrubní sí. dlouhou 35,5 km. Na území na#eho státu byla vybudována potrubní po#ta 

v oce 1899 v Praze a pozd"ji v v men#ím rozsahu v Karlov!ch Varech. Slo&ila k p$eprav" 

telegram% mezi po#tovními ú$ady s telegrafní slu&bou. Po vzniku )eskoslovenska byla 

v Praze potrubní po#tou spojena telegrafní úst$ední stanice na po#tovním ú$adu v Jind$i#ské 

ulici s po#tovními ú$ady Praha 2 (Staré m"sto), Praha 8 (Malá strana) a Praha 31 (na 

Vinohradech). Délka potrubí byla 5 363 m.     

 

3.4. LETECKÁ PO(TA 

  

           Historicky prvním dopravcem v letecké po#t" byl v podstat" holub. Holubí po#ta se 

provozovala u& za dávn!ch (as%, hlavn" k doprav" vojensk!ch zpráv. Provozovala se a& do 

pol. 19. stol. nap$. v napoleonsk!ch dobách, v revolu(ním období 1848, i za n"mecko-

francouzské války v roce 1870-71. 

 Teprve koncem 18. století se pou&ilo k doprav" po#tovních zpráv jiného vzdu#ného  

prost$edku a to balón% pln"n!ch plynem. Této my#lenky se ujali brat$i Montgolfierové, 

synové bohatého továrníka papíru z Annonay ve Francii. První pokus provedli v roce 1783. 

                                                             
71 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VIII.6 
Po#átky telefonu, ,)eská po#ta, s.p, 2000, s. 87. ISBN 80-86437-02-0.. 
72 KU)ERA, Otto Po!ta a telegraf ve starov$ku, st&edov$ku a novov$ku, Praha 1913,  Matice lidu b"h XLVII, s. 
115.  
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Materiál a zp%sob provedení nabyl tak dokonal!, balón vzlétl do v!#e 300 m, ale první kroky 

k balónové doprav" byly uskute(n"ny. Následn" pou&ily jiného materiálu, místo bavlny 

pou&ili hedvábí, vnit$ní strana byla nat$ena gumov!m nát"rem a balón naplnili vodíkem. P$i 

spu#t"ní vystoupil do v!#ky 1000 m. Aby mohla b!t p$eprava balónem vyu&ita pro r%zné 

ú(ely, byla vyzkou#ena p$ítomnost p$i letu &iv!ch tvor%. T"mi prvními  byla zví$ata, skopec, 

ku$e a kachna , které vypustil jeden z bratr% Mongolfiéov!ch73, ,t"pán,  v roce 1783 p$ed 

cel!m dvorem ve Versailles. Pokus byl úsp"#n!, zví$ata p$istála bez závad. Prvními pasa&éry 

letu balónem byli dva #lechtici Pilátre de Rozier a mark(z ,Arlandes. Let balónem 

následovali Italové hrab$ Zambeccari a Angli#an  Lunardi v roce 1784. 7. Ledna 1785 

p&eplul Blanchard v balónu vzdálenost mezi Dosedem  a Calais ve t&ech hodinách.  

 Vzduchoplavba se neustále zdokonalovala a vyu&ívala se k p$eprav" jak po#tovních 

zásilek, tak lidí. Tyto historické za(átky p$epravy vzduchem a technick! rozvoj byly 

p$edzv"stí letecké dopravy, která se zejména rozvinula v období první sv"tové války. První 

zmínka o z$ízení letecké dopravy v po#tovnictví v Rakousku se nachází v na$ízení 

ministerstva obchodu ze dne 27. b$ezna 1918, (íslo 17 (po#tovní a telegrafní v"stník (.15 

z roku 1918), které z$izovalo první leteckou dopravu mezi Vídní a Lvovem74.  

 

3.5. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  

  

K dal#ímu urychlení dopravy zásilek v po#tovnictví slou&il automobil. V Evrop" jsou první 

zmínky o vyu&ití po#tovních automobil% v roce 1898 v N"mecku, v Anglii v roce 1900, 

v Itálii a ,v!carsku v roce 1903. Francie byla jednou z prvních zemí s vyu&itím po#tovních 

automobil% a to díky dynamickému rozvoji automobilového pr%myslu. V Rakousku do#lo 

k zavedení po#tovní automobilové doprav" v roce 1907 na základ" interních a ad-

ministrativních v!nos% zve$ejn"n!ch po#tovních  a  telegrafních  v"stnících  z  let  1905-1918. 

Úmysl z$ídit státní automobilovou tra. bylo zve$ejn"no v!nosem ministerstva obchodu (.j.75 

22.529-P-1906 ze dne 30. (ervna 1906. 

 Doprava byla rozli#ena na : 

a) státní automobilové linie, 

                                                             
73ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon v #eskoslovensk(ch zemích , oddíl Letecká po!ta,  
Hronov 1927, s. 325.  
74 Tamté&.  
75 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon v #eskoslovensk(ch zemích , oddíl 
Po!tovní automobilní doprava  Hronov 1927, s. 334. 
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b) královsko-bavorské a c.k. rakouské linie, 

c) subvencované soukromé linie, 

Trat" byly p$evá&n" z$izovány v místech, kde se p$edpokládala velká intenzita p$epravy nejen 

po#tovních zásilek, ale i osob. Ve v!nosech  byly  $e#eny  provozní  podmínky,  v(etn"  kurz%  

a p$íslu#né kompetence. Technické a finan(ní podmínky státních automobilov!ch tratí m"lo 

v kompetenci p$íslu#né $editelství po#t a telegraf% spole(n" s p$íslu#n!m politick!m okresním 

ú$adem. Mimo jiné jejich povinností dále bylo zaji#t"ní bezpe(nosti trat", personální politika, 

vyhledávání nov!ch tratí.76 

 Na na#em území v  roce 1908 se odml(elo vytrubování postilion%, zmizely staré 

po#tovní vozy a na jejich místo nastoupily po#tovní automobily, provoz byl zahájen dne 13. 

kv"tna 1908 na první po#tovní autobusové lince v  (esk!ch  zemích  z  Pardubic  do  

Bohdan(e a sou(asn" z Pardubic p$es Sezemice do Holic. Autobusy byly opat$eny 

uzamykateln!m odd"lením pro povoznou po#tu, ve které se nacházela navíc pevná &elezná 

schránka na cenné zásilky. Pro balíkové zásilky byla na st$e#e vozu ohrádka, krytá 

nepromokavou plachtou. Vykládání zásilek obstarávali zam"stnanci po#ty. V Pardubicích 

byly na stanovi#ti 4 autobusy, 1 gará&mistr, 4 $idi(i a 1 gará&ní d"lník. Po#tovní autobusy 

dodávala firma Laurin a Klement z Mladé Boleslavi. M"ly d$ev"nou karosérii rozd"lenou na 

dv" (ásti. P$ední (ást slou&ila cestujícím, v zadní se dopravovala zavazadla a povozná po#ta. 

B"hem dal#ích let se autobusy postupn" modernizovaly. 77 

 V roce 1914 provozovala rakouská po#tovní správa autobusovou dopravu ji& na 

(ty$iceti dvou linkách pokr!vajících sí. v délce 15 860 km. Z toho na území pozd"j#ího 

)eskoslovenska p$ipadlo 23 tratí v délce 4 706 km Tato skute(nost byla mimo jiné i do-

kladem v#estranné kulturní a pr%myslové vysp"losti na#ich dne#ních území v b!valé 

monarchii, nebo. po(et po#tovních autobusov!ch linek na na#em území p$edstavoval více ne& 

polovinu a délka tratí tém"$ t$etinu celkového po(tu v Rakousku-Uhersku.V roce 1908 byly 

z$ízeny ní&e uvedené trat"78. 

3.6. TRAT&  

)echy: 

Státní automobilní trati pou!ívané k po"tovní p#eprav$ 

                                                             
76 )TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 73 - 89 
77 Tamté& 
78 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon , oddíl Po!tovní automobilní doprava  
Praha 1927, s. 331. 
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Bene!ov u Prahy-Neveklov (24.5.1909), Dubá-Lib$chov(30.7.1908), Dubá-Doksy (30.7.1908), 

Dubá-Jest&ebí (13.11.1911), Habry-Gol#%v Jeníkov (23.12. 1911), Kou&im-'esk( Brod-

Kostelec na 'ern(mi Lesy (1.8. 1914), Most- Grúnthal (20.9.1909), Most-Havra+ 

(20.9.1919), Nové Benátky-Lysá nad Labem (13.12. 1910), Nové Benátky-Chot$tov 

(13.12.1910), Pardubice-Bohdane# u Pardubic (14.3. 1908), Pardubice-Sezemice-Holice 

v 'echách (14.3. 1908), Pardubice-He&man%v M$stec (25.5. 1911), Vysoké M(to-Skute# 

(1.11.1913).  

Soukromé automobilní trat$ trati pou!ívané k po"tovní doprav$ 

'eské Bud$jovice-Li!ov-T&ebo+, (11.6.1911„Autobus“dopravní spole#nost v Li!ov$) 

P&íbram-Dob&í! ( 12.6. 1911 Autodopravní spol. P&íbram), Rumburk-Varnsdorf (r. 1910 Th. 

Hesse Rumburk), Vrají-Jánské Lázn$-Pecr (1909 okr. V(bor Mar!ov), Vrchlabí-*pindler%v 

Ml(n (20.5.1909 M$sto Vrchlabí) 

Morava 

Státní automobilní trati  

Moravská T&ebová-Svitavy (14.6.1910), Moravská T&ebová Krasíkov (21.6.1911), R(ma&ov-

*ternberk na Morav$ (1.5.1914), R(ma&ov-*umperk (15.6.1914), R(ma&ov-Sobotín 

(15.6.1914). 

Soukromé automobilní trat$ trati pou!ívané k po"tovní doprav$ 

Mohelnice na Morav$-Uni#ov  (31.7.1912 Správ. V(bor autobusové linky Mohelnice), 

Prost$jov-P&erov-Byst&ice p.H. (1911, Th.Dostál Prost$jov), P&íbor-Fr(dek-Místek (1.6.1910 

Dru)stvo pro dopravu osob P&íbor), Uherské Hradi!t$-Buchlovice (1.8.1911 Tomá! Novák 

St.M$sto u Uh. Hradi!t$), Uherské Hradi!t$-Velehrad (1.8.1911 Tomá! Novák St.M$sto u Uh. 

Hradi!t$), Uherské Hradi!t$-B&ezolupy (1.8.1911 Tomá! Novák St.M$sto u Uh. Hradi!t$). 

Slezsko 

Státní automobilní trati  

Bene!ov, okr.Bruntál-Bruntál (srpen 1913), Gafenberk-Fr(valdov-'erven( Vrch-Kouty na 

Morav$ ( 3.6.1911), Opava-Bílovec (17.6.1909) Opava-Vítkov (17.6.1909), Opava-Sosnová ( 

10.10.1910), Opava-Bruntál (1.8.1911) 

Soukromé automobilní trat$ trati pou!ívané k po"tovní doprav$ 

Javorník-Pafschkau-Landeck (1.6.1912 Haschke Al.,vrch.p.!t. Javorník), Cukmantl ve 

Slezsku-Ziegenhals (1.7.1909 Schwager H. Berlín) 

Slovensko 

Státní automobilní trati  
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Bardijov-Stropkov (sezonní), Ko!ice-Herlány (sezónní), Spi!ská Nová Ves-Vondri!el 

(sezonní79) 

 Zavedením technick!ch prvk% v  komunika(ní a p$epravní (innosti vyu&ilo k svému 

prosp"chu po#tovnictví následn" v dal#ím období svého v!voje nejen  v provozní (innosti ale 

i ke zm"n" organiza(n" správní jeho& základy p$evzala první republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
79 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon v #eskoslovensk(ch zemích , oddíl 
Po!tovní automobilní doprava,  Hronov 1927, s. 332.  
)TVRTÍK, Pavel, Cesta po!ty d$jinami, první vydání, Praha  1977, s. 73 - 89 
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4. PO(TOVNICTVÍ V RAKOUSKO-UHERSK+CH ZEMÍCH 

 
Zásadní zm"ny moderní organizace po#tovní správy a systému provozování 

po#tovních slu&eb byly polo&eny v pr%b"hu 19. století a zakotveny v p$íslu#n!ch zákonech. 

Historicky po(átek modernizace u& m%&eme datovat   v letech 1722,  kdy císa$ Karel VI 

dohodou s rodinou Paar%, která tehdy ovládala správu po#t v habsburském soustátí, polo&il 

základy k p$evzetí po#ty do státní správy v roce 1743. Marie Terezie v roce 1748 vydala nov! 

poselsk! $ád a po#tovní $ád, kter! byl p$edch%dcem po#tovního zákona z let 1837. 

Iniciátorem reforem v rakouském po#tovnictví byl Max Otto rytí$ Ottenfeldu a jeho 

nástupem ke státní správ" v rakouském po#tovnictví za(al  nástup nové doby. V roce 1816 byl 

jmenován tajemníkem dvorské komory a jeho úkolem bylo provést reformu po#tovní dopravy 

osob. Po úsp"#né realizaci této reformy byl následn" jmenován $editelem jízdních po#t 

zab!val se reformou rakouského po#tovnictví, která se t!kala sjednocení obou v"tví a to 

správu listovní a správu povozné dopravy pod jednotnou správu. Následn" byla v dubnu 

z$ízena Reskriptem ze dne 27. dubna roku 1829 c.k. Nejvy##í dvorská po#tovní správa ve 

Vídni, do jeho& vedení byl jmenován Max Otto z Ottenfeldu a v jednotliv!ch zemích 

monarchie vznikly vrchní po#tovní správy.80 Av#ak $ada úsp"#n!ch reforem si vy&adovala 

kodifikaci je& by shrnovala právní základy.  

           Zpracovan! návrh po#tovního zákona byl schválen 5. listopadu v roce 183781 

s platností od 1.(ervence 1838 a vymezil právní pom"r státu a ve$ejnosti  k  po#tovní  doprav"  

a mimo jiné polo&il základní kameny moderních po#tovních slu&eb. Tato norma kupodivu 

platila s $adou novel reagujících na politické a hospodá$ské zm"ny $í#e a na#eho státu  (1918-

1938) 100 let. Zákon p$ipravila v#eobecná dvorská komora ve spolupráci s tehdej#ím 

správcem nejvy##í dvorské po#tovní správy Max. Otto. z Ottenfeldu. Text zákona byl 

rozd"len do t$í (ástí. První (ást obsahovala  paragrafy vysv"tlující pojem po#tovního regálu, 

tzn. v!hradní práva státu na dopravu v"cí a osob, dále zd%raz*ovala, &e zákonu jsou 

podrobeny v#echny osoby bez rozdílu stavu, povinnosti p$i provád"ní zákona a ustanovení o 

pom%ckách p$i zaji#t"ní po#tovního provozu. Druhá (ást pojednávala právech vyhrazen!ch 

státu na dopravu zásilek a osob, o zásadách a zp%sobech jejich dopravy  a pou&ívání 

po#tovních slu&eb, o $ízení p$i sporech v po#tovních zále&itostech, t$etí (ást obsahovala 

v!sady a v!hody pro po#tovní ústavy. Mimo jiné ze bylo zakotveno právo u&ívat po#tovní 

                                                             
80)TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VII.Po!ta 
na prahu velk(ch reforem.,)eská po#ta, s.p, 2000,s.50. ISBN 80-86437-02-07. 
81 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: VII.Po!ta 
na prahu velk(ch reforem.,)eská po#ta, s.p, 2000,s.51. ISBN 80-86437-02-07. 
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trubku, slu&ební stejnokroj a zásada o povinném vyh!bání se v#em voz%m, vozící po#tu na 

silnici.Na zákon navázal v roce 1838 $ád listovní po#ty a $ád  povozné po#ty (tzv. balíkové). 

V tomto roce po#tovní správa za(ala vydávat k informativním ú(el%m ú$ední po#tovní v"stník 

„ V$stník cís.. král. Nejvy!!í dvorské po!tovní správy“ Verordnungsblatt der k. k oberten 

Hofpostverwaltung., Manuale delle ordinance dell‘ J.R. aulica suprema direzione delle 

poste82. Po#tovní v"stník se stal informátorem po#tovních p$edpis%, instrukcí a slu&ebních 

sd"lení. Vydává se dodnes.   

Do roku 1848 byla $ízena po#tovní správa ní&e uveden!m systémem:  

• Nejvy##í dvorská po#tovní správa ve Vídni jako úst$ední ú$ad 83, 

• Vrchní po#tovní správy pro jednotlivé zem", 

• Po#tovní inspektoráty v nejd%le&it"j#ích po#tovních místech, které od roku 1836 

vykonávaly dozor nad místn" p$íslu#n!mi ú$ady, 

• Po#tovní ú$ady pro slu&bu p$ekládkovou, 

• Po#tovní ú$ady a po#tovní stanice, 

• Po#tovní ú$ady  pojezdné, 

• Po#tovní v!m"nné stanice (k v!m"n" koní), 

• Sb"rny listovní po#ty, 

• Po#tovní expedice (na n"kter!ch nádra&ích). 

V celé $í#i vykonávali dozor nad provozováním po#tovních slu&eb po#tovní emisa$i a cen-

trální po#tovní inspekto$i. V 19. stol. existovaly vedle sebe d"di(né, erární a neerární po#tovní 

ú$ady. Nejstar#í formou byly d"di(né po#ty, kde ú$ad po#tmistra vykonával d"di(n! po#tmistr 

na základ" panovníkem ud"leného privilegia. Byl vlastníkem p$íslu#né nemovitosti a pro-

vozního inventá$e. Jeho odm"na byla zalo&ena na podílu z v!nos% a na úhrad" za vlo&en! 

inventá$. Najímal si vlastní personál. Po celé století se po#tovní správa sna&ila o v!kup 

d"di(n!ch po#t a jejich p$evedení na erární nebo smluvní vztah.84 Na erárních po#tovních 

ú$adech vykonávali státní slu&bu, slu&ebním dekretem ustanovení ú$edníci a z$ízenci, kte$í 

byli za$azeni do hodnostních t$íd, s pevn!m platem a zaji#t"n!m postupem, v(etn" penzijního 

zabezpe(ení. Vedle provozních zkou#ek vykonávali také postupové zkou#ky. Podle pot$eb 
                                                             
82 Jak uvádí ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefon , oddíl Po!ta v novém v$ku  Praha 1927, s. 
37,V$stník byl na levé stran$ psán n$mecky a na pravé stran$ italsky,stejn(m zp%sobem byly zpracovány v$stníky 
z let 1918 a 1919, s tím rozdílem, )e na levé stran$ byl text psan( #esky a na pravé n$mecky. 
83 Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 II. díl, rukopis, sign. MFa 37, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3.oddíl II, (ást 3 Organizace po#tovnictví. Po#tovní muzeum 
84 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku,Liberec  2008, s. 51-53. ISBN 978-80-86660-23-3. 
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byli po#tovní správou p$elo&eny z místa na místo. Erární po#tovní ú$ady sídlily p$edev#ím ve 

v!znamn"j#ích správních, hospodá$sk!ch a spole(ensk!ch st$ediscích. Pro u&ivatele byly 

v!hodn"j#í. V"t#í po(et personálu i dopravních prost$edk% zlep#oval jejich provoz a zárove* 

s erarizací dal#ích po#t se zvy#oval po(et míst ve vy##ích hodnostních t$ídách a s tím i nad"je 

na postup a vy##í plat. Z t"chto d%vod% vyplynul velk! zájem tehdej#ích p$edstavitel% vy##ích 

spole(ensk!ch vrstev o zvy#ování po(tu erárních po#tovních ú$ad%. V p$íslu#n!ch 

ministerstvech se hromadily &ádosti r%zn!ch m"st o etatizaci po#ty v jejich obci. Pro neerární 

po#tovní ú$ady se také u&íval název venkovské nebo krajinské. Místa p$ednost% neerárních 

ú$ad% byla obsazena v rámci vypsaného konkursu, v jeho& podmínkách byl stanoven plat, 

ú$ední pau#ál, a povinnosti po#tmistra (po#tovního expedienta). D%le&itou podmínkou pro 

získání vypsaného místa bylo slo&ení slu&ební kauce, která m"la zjistit ekonomickou stránku 

sv"$eného ú$adu. Zisk z vedení ú$ad% nebyl p$íli# vysok!, aby sta(il pokr!t &ivotní pot$eby. 

Z tohoto d%vodu funkci p$ednost% neerárních po#tovních ú$ad% zastávali venkov#tí kupci 

nebo hospod#tí. Jejich slu&ební postavení a platy p$ednost% byly upraveny v!nosem 

ministerstva obchodu z 20. (ervna 1873. Neerární ú$ady byly rozd"leny podle v!#e 

skute(n!ch p$íjm% z provozu do #esti skupin.85 

 V rozmezí let 1848 – 1850 byly polo&eny trvalé základy úst$ední i zemské organizace 

rakouské státní správy po#tovnictví, platné na území pozd"j#ího P$edlitavska a& do konce 

monarchie. Impulsem k celkové zm"n" koncepce organizace rakouské úst$ední státní  správy 

se stalo nejen revolu(ní hnutí v Itálii a Uhrách, ale také radikalizace hnutí v ostatních zemích 

$í#e na za(átku roku 1848.  

V rámci úst$ední rakouské správy  byla dnem 1. února roku 1849 zru#ena c.k. Nejvy!!í 

dvorská po!tovní správa zru!ena86 a nejvy##í vedení po#ty p$e#lo v celé monarchii rakouské 

na tehdy z$ízené ministerstvo pro obchod, pr%mysl a ve$ejn!ch staveb. 

Dnem 1. b$ezna 1850 v rámci ministerstva bylo z$ízeno  Generální &editelství pro ústavy 

komunika#ní se t&emi úseky: pro )elezni#ní provoz,  pro po!tovnictví, pro telegrafy, které 

organiza(n" pat$ilo do III. sekce ministerstva obchodu. P$ednosta III. sekce ministerstva 

obchodu u&íval sou(asn" titul „Generální &editel pro zále)itosti po!tovní a telegrafní“87. 
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Generálním $editelem byl jmenován Karel August Steinhal.88 Vedle spole(né ministerské 

ú(tárny m"la zmín"ná sekce bezprost$edn" p$i(len"né úst$ední slu&ebny, a to odborné ú(tárny 

jednak pro provoz po#tovní, telegrafní a telefonní, jednak zvlá#tní odbornou ú(tárnu pro 

poukázkov! styk tuzemsk! i mezinárodní, dále po#tovní hospodá$skou správu, které p$íslu#el 

zabezpe(ovat stavební a provozní pot$eby. 

      Funkci ministra obchodu v letech 1848 – 1918 zastávali ní&e uvedené osobnosti: 

• Karl Ludwig von Bruck     (21.11.1848 – 28.5. 1851) 

• Andreas von Baumgartner     (28.5. 1851-1855) 

• Karl Gehringer von Oedenberger    (1855) 

• Georg Otto von Toggenburg-Sargans   (7.2. 1855-17.51859) 

• Albrecht Wilhelm von Wickenburg    (10.4. 1861-20.10.1863) 

• Josef von Kalchberg      (20.10. 1863-23.9. 1865) 

• Bernard von Wullerstorf-Urbair    (23.9.1865.18.4.1867) 

• Franz Karl von Becke     (18.4.1867-30.12.1867) 

• Ignaz von Piner     (30.12.1867-12.4.1870) 

• Sisino de Pretis Cagnodo     (12.4.1870-6.2.1871) 

• Albert Eberhard Schäfftle     (6.2. 1871-30.10.1871) 

• Otto von Widenfeld      (30.10.1871-25.11.1871) 

• Anton Banhans      (25.11.1871-19.5.1875) 

• Johan Chlumecky     (19.5.1875-12.8.1879) 

• Karl Korb Weidenhaim    (12.8.1879-26.6.1880) 

• Alfréd von Kremer      (26.6.1880-14.1.1881) 

• Felix von Pino-Fridenthal    (14.1.1881-16.3.1886) 

• Karl von Pusswald       (16.3.1886-26.6.1886) 

• OlivierBacquehem      (26.6.1886-11.11.1893) 

• GundakerWurmbrand-Stuppach    (11.11.1893-19.6.1895) 

• Heinrich von Wittek      (19.6.1895-30.9.1895) 

• Hugo Glanz von Eicha    (30.9.1895-30.11.1897) 

• Ernst von Koerber     (30.11.1897-15.3.1898) 

• Josef Mária Baernreither           (5.3.1898—4.10.1898) 

• Josef di Pauli vonTreuheim    (6.10.1898-18.1.1899) 
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• Franz Stibral      (2.10.1899-18.1.1900) 

• Guido von Callzu Rosenberg und zu Kulmbach  (19.1.1900-11.9.1905) 

• Leopold von Auersberg     (11.9.1905-2.6.1906) 

• Josef Fo$t      (2.6.1906-1.11.1907) 

• Franz Fiedler      (9.11.1907-10.11.1908) 

• Viktor Mataja      (15.11.1908-10.2.1909) 

• Richard Weiskirchner     (10.2.1910-14.6.1911) 

• Viktor Mataja      (28.6.1911-28.10.1911) 

• Mauritz von Roessier     (3.11.1912-20.9.1912) 

• Rudolf ,uster von Bonmoty    (20.9.1912-30.11.1915) 

• Alexander von Spitzmüller     (30.11.1915-31.101916) 

• Franz Stibral       (30.10.1916-20.12.1916) 

• Karl Urban       (20.12.1916-23.6.1917) 

• Viktor Mataja      (24.6.1917-30.8.1917) 

• Fridrich von Wiesner     (30.8.1917 – 11.11.1918)89 

       Sou(asn" se zahájenou (inností v!#e uvedeného ministerstva dnem 1. b$ezna 1850 byla 

ve v#ech zemích monarchie na míst" dosavadních  vrchních po#tovních správ z$ízena 

prozatímní po#tovní $editelství. Celkem b"hem roku 1850 zahájilo svoji (innost deset 

po#tovních $editelství – ve Vídni, Lvov", )ernovicích, Linci, ,t!rském Hradci, Insbrucku, 

Terstu a Zadaru. Na na#em území byla z$ízena 'editelství  po#t  a  telegraf%  v  Praze,  v  Brn"  

a Opav" (pouze do roku r. 1852) . Agenda u t"chto $editelství byla rozd"lena podle své 

povahy do odd"lení (skupin) obdobn" jako u správy úst$ední. Hospodá$ské v"ci 

zabezpe(ovaly hospodá$ské ú$ady, z$ízené u ka&dého $editelství.90  

Sou(asn" v tomto roce  provedla rakouská po#tovní správa zásadní reformu svého 

provozu, zavedla pro placení po#tovního porta po#tovní známky a vytvo$ila novou soustavu 

slu&eben, která se stala základním prvkem organizace po#tovnictví. Místo r%zn!ch ozna(ení, 

jako dvorsk! po#tovní ú$ad, vrchní po#tovní ú$ad, po#tovní inspektorát, erární po#tovní ú$ad, 

                                                             
89)TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie.  Po!tovnictví v 'echách,na Morav$ a ve 
Slezsku, Liberec  2008,s. 95. ISBN 978-80-86660-23-3. 
90 Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 II. díl, rukopis, sign. MFa 37, p$ír. (. 
120/1975, karton (. 3.oddíl II, (ást 3 Organizace po#tovnictví. Po#tovní muzeum  
,PIRITOVÁ,  Alexandra, K d$jinám po!tovnictví v 'echách 1722-1918 (1930), Národní archiv 2007, s. 43, 
ISBN 978-80-86712-46-8.  
V$stník po!t a telegraf%, 1884, #. 117, s. 786. 
 
  



 - 47 - 

po#tovní stanice byl pro tyto provozní slu&ebny zaveden  jednotn! název „po#tovní ú$ad“. 

D"lily se na (ty$i druhy: 

• c. k. po#tovní ú$ad 

• c. k. po#tovní ú$ad a po#tovní stanice 

• c. k. po#tovní stanice 

• c. k. po#tovní stanice 

• po#tovní expedice91 

C. k. po#tovní ú$ad, ozna(oval slu&ebnu, kde se provád"la pouze manipula(ní slu&ba bez 

pojezdné po#ty. Soub"&n" existovaly tehdy je#t" kombinované po#tovní ú$ady s po#tovní 

stanicí, které $ídil jmenovan! po#tmistr, dále po#tovní stanice, kde byly po#tovní stáje, nebo 

stanice p$ípadn" obstarávala povoznou po#tu a po#tovní expedice. Po#tovní expedice m"li pro 

po#tovní sí. zásadní v!znam. Listovní sb"rny zakládané v  druhé polovin" 18. století  byly 

dvojího typu. Ni&#í skupinu tvo$ily listovní sb"rny, které pouze p$ijímaly zásilky, druhou 

skupinou tvo$ily po#tovní sb"rny (expedice), které p$ijímaly od listovních sb"ren a jed-

notlivc% listovní zásilky a expedovaly je na nejbli&#í po#tovní ú$ad. Také &eleznice zasáhla do 

po#tovní sit". Po#tovní ú$ady, které le&ely v její blízkosti nab!valy na v!znamu. Tam, kde tra. 

procházela poblí& m"sta, se za(aly na nádra&ích z$izovat místní pobo(né po#tovní ú$ady, 

nejd$íve vedle místního ozna(ení m"l pomocn! název Bahnhof/Nádra&í, od devadesát!ch let 

v"t#inou místní název s po$adov!m  (íslem  292  (nap$.  v  na#em  regionu  po#ta  Pardubice  2  

u Pardubického nádra&í). V souvislosti s nov" vytvo$en!m krajsk!m z$ízením byly nejni&#í 

stupn" listovních sb"ren zru#eny ministersk!m na$ízením z 31. kv"tna 1850 a zm"n"ny na 

po#tovní expedice, které se následn" staly základem vesnick!ch po#tovních ú$ad%.  

Sou(asn" s v!vojem po#tovní správy se vyvíjela i správa v oblasti komunika(ní, 

telegrafní správa, posléze telefonní správa. K p$ímé správ" provozu telegrafu a vrchního 

dohledu nad ním bylo ve Vídni z$ízeno 8. ledna 1850 Generální $editelství pro komunikace. 

Organiza(n" spadalo takté& do III. sekce ministerstva obchodu a (lenilo se na t$i odd"lení: 

• &elezni(ní dopravu 

• po#tu 

• telegraf 
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Vznikem v!#e uvedeného generálního $editelství byl polo&en základ organizace státní správy 

telegrafního provozu. Do vedení odd"lení telegrafu byl jmenován dr. Gintl a generálním 

$editelem se stal Ond$ej Baumgarten. Odd"lení pro telegraf se dále (lenilo na dva referáty, na 

administrativní a technick!. Správa telegraf% byla od 1.listopadu 1851 slou(ena s po#tovní 

správou, dnem 1. zá$í 1856 nastala op"t rozluka. 

 Na úrovni zemsk!ch ú$ad% byly v roce 1856 z$ízeny telegrafní inspektoráty. 

Vyhrazen! obvod kompetence byl rozd"len do inspek(ních okres%, kde vykonávali dozor 

stanovení inspekto$i. Vznikem pra&ského telegrafního inspektorátu, v jeho& (ele stál Josef 

Horák, do#lo k rozvoji a budování státních telegrafních linek v )echách. 93 

V!konnou  slu&bu  zabezpe(ovaly v oblasti komunikací telegrafní ú$ady a  telegrafní 

stavební ú$ady94, které vykonávaly dozor, udr&ování a men#í stavby telegrafních a telefonních 

vedení, dále technick!ch za$ízení telegrafní a telefonní slu&by a mimo jiné i potrubní po#ty. 

K dal#í reorganizaci do#lo v d%sledku zavedení dualismu. V!voj úst$edních orgán% 

správy telegrafu pro ob" území Rakousko-uherské $í#e se osamostatnil. Reorganizace úst$ední 

správy ve Vídni se v rámci víde*ského ministerstva obchodu v roce 1868 omezila na 

p$etvo$ení dosavadního referátu pro správu telegrafu omezenou na P$edlitavsko. V roce 1872 

se telegrafní inspektoráty v rámci zemí zm"nily na telegrafní $editelství. Agenda nov" 

z$ízen!ch ú$ad% odpovídala telegrafním inspektorát%m. Organiza(ní struktura se skládala 

z funkce $editele, vrchního komisa$e a dvou komisa$% s rozd"lenou kompetencí na referáty 

pro:  

• stavební zále&itosti a $ízení 

• provozní zále&itosti 

• pro správní zále&itosti 

Dále m"lo v kompetenci p$ijímání a platové podmínky telegrafního personálu. Disciplinární 

zále&itosti $e#ila disciplinární komise p$i po#tovních $editelstvích. Telegrafní stanice se 

napojovaly stále (ast"ji na po#tovní silnice a po#tovní ú$ady pro urychlování dopravy do míst 

bez telegrafního spojení a stále více se zapojovalo po#tovních zam"stnanc% do prací p$i 

telegrafních stanicích a byli $ízeni jak po#tovní správou, tak telegrafní správou. S postupem 
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(asu se prokázalo, &e dochází k prolínání (inností telegrafní správy s po#tovní a tudí& 

nev!hodnost odd"lení správy od telegrafu.95 

Tento sytém trval do konce roku 1883, kdy byla z d%vod% úspornosti a ú(elnosti 

agenda telegrafních $editelství p$id"lena op"t k po#tovním $editelstvím. Tato $editelství 

obdr&ela od 1. ledna 1884 název „-editelství po!t a telegraf%“96 Zárove* splynuly telegrafní 

provozní ú$ady s po#tovními ve spole(né“Po!tovní a telegrafní ú&ady“97. 

V 90 letech 19 stol. vznikla v rámci rakouské monarchie 'editelství po#t a telegraf% 

v ní&e uveden!ch oblastech s jmenovan!mi $editeli: 

• Opava pro Moravu a Slezsko - $editel Dr. Karl Reuss 

• Pro Západní Hali( se sídlem v Krakov" – $editel Johann Ritter Seferowicz 

Lubicz 

• Pro Prahu – $editel Franti#ek rytí$ ,afa$ík P#tross 

• Pro Brno – Johann Slan! 

• Pro Horní Rakousy a Salzburg se sídlem v Linzi – $editel Anton Ramsdorfer, 
pozd"ji Konrád Hoheisel 

•  Pro Dolní Rakousy se sídlem ve Vídni – $editel Heinrich Ritter v. Kamler, 

pozd"ji Fridrich Szabó 

• Ma/arsko (Uhry) – generální $editel Péter Szalaye 

• Graz – $editel Wilhelm Gross 

• Triest pro P$ímo$í -  $editel Karl Pokorn! 

• Zadar  pro Dalmácii– $editel Peter Afri( 

• Czernovitz pro Bukovinu – Johann Guido Lier 
 
• Innsbruck pro Tylory– Gustav Riederer Ritter v. Dachsberg 

 
• Constantinopol – $editel Karl Jenglinger 

• Sarajevo – V. Pinkas98 

V (ele úst$ední po#tovní správy z%stala III. sekce ministerstva obchodu vedená 

generálním $editelem pro zále&itosti po#tovní a telegrafní, kter! byl p$ímo zodpov"dn! 

ministrovi. Centráln" $ídila po#tovnictví v P$edlitavsku. Organiza(n" III. sekci tvo$ilo dvanáct 
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odd"lení, dále m"la pomocné ú$ady v kancelá$i pro po#tovní kursy, ekonomickou správu, 

kancelá$e pro po#tovní stavby a dozor(í orgán pro (innost jednotliv!ch $editelství po#t a te-

legraf% – funkce úst$edního a vrchního po#tovního inspektora99. 

        Instrukce pro (innost $editelství po#t a telegraf% byla vydána 24. února 1885. Podle ní 

byla $editelství p$ímo pod$ízena ministerstvu obchodu, s tím, &e musela spolupracovat se 

zemsk!m politick!m ú$adem, na kter! byla p$enesena (ást ministerské pravomoci jako na 

hlavní ú$ad státní správy v zemích. V#echny d%le&ité zprávy ohledn" spravujících agend  

musel po#tovní $editel p$edkládat ministerstvu prost$ednictvím místodr&itelství. )innost nov" 

vznikl!ch $editelství spo(ívala  v $ízení po#tovnictví v p$íslu#né zemi s v!hradou z$izování, 

slu(ování, reorganizace a ru#ení po#tovních ú$ad%, udílení telegrafních a  telefonních   koncesí 

a dosazování ú$edník%. Tyto d%le&ité agendy byly v kompetenci ministerstva a $editelství 

pouze p$edkládalo podklady a realizovalo vyplynutá rozhodnutí ministerstva.100 

Po sjednocení po#tovní a telegrafní slu&by (jak je v!#e uvedeno) vznikly v!konné 

slo&ky „Po!tovní a telegrafní ú&ady“101, které mimo po#tovních slu&eb zabezpe(ovaly 

telegrafní a telefonní slu&bu. Pouze telegrafní a telefonní slu&bu zaji#.ovaly úst$edny, z$ízené 

vy vybran!ch velk!ch m"stech. 

 Pro ur(ité typy slu&eb - celní slu&bu byl z$ízen celní po#tovní ú$ad, dopravu 

po#tovních zásilek po &eleznicích obstarávaly vlakové po#ty, na základ" &ádostí obchodních, 

pr%myslov!ch podnik%, obchodních a bankovních dom%, hotel% se zakládaly tzv. „ Po!tovní 
102ú&ady zájemnické“, p$i v!stavách, slavnostech – „Po!tovní ú&ady do#asné“103, v láze*sk!ch 

oblastech pro pot$eby obyvatelstva – „Po!tovní ú&ady sezónní“104 , v turistick!ch chatách se 

z$izovaly samostatné smluvní telefonní ve$ejné hovorny zmocn"né p$ijímat a doru(ovat 

telegramy. V souvislosti s p$espolním doru(ování byly od roku 1900 z$ízeny tzv. „Po!tovny“, 

kompetentn" pod$ízené pod nejbli&#í místn" ur(en! po#tovní ú$ad. Správu po#tovny 

obstarával tzv. po#tovn! , jeho& úkolem bylo vybírat zde povinn" umíst"nou po#tovní 

schránku, prodávat známky, p$ijímat oby(ejné listovní  zásilky, tiskopisy, telegramy, posléze 

je odevzdat p$íslu#nému po#tovnímu ú$adu a zp"tn" od n"j p$ijmout zásilky  pro místní 

adresáty v rámci umíst"né po#tovny. 
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Od roku 1867 se rakouská monarchie zm"nila v dualistickou monarchii Rakousko-

Uhersko. Tento správní systém zaji#.oval tzv. volné spojení dvou státních samosprávn!ch 

území tak, aby rozd"lení státní, politické, hospodá$ské a exekutivní moci nep$ekro(ilo p$íli# 

absolutistickou centralizaci. V p$ípad" Rakousko-Uherska, kdy& nastala d"lba monarchie 

rakousko-uherské na dv" (ásti, spravovalo  rakouské  po#tovnictví  c.k. ministerstvo  obchodu  

a v (ásti uherského království uherské ministerstvo pro obchod, pr%mysl a orbu. 

Správa po#tovnictví byla v obou (ástech $í#e vedena dle stejn!ch zásad. 

V rámci úst$ední uherské správy $ídila vrchní správu po#ty, telegrafu a telefonu 

v tehdej#ím uherském království  V. sekce ministerstva obchodu s titulem „Generální 

&editelství uherské královské po!ty a telegraf%“105s podp%rn!mi útvary (odd"lení personální, 

mezinárodní, právní finan(ní a rozpo(tové, pro provoz, pokladní a ú(etní slu&bu kursovní, 

technické se zvlá#tní agendou pro dozor nad stavbou po#tovních budov a hospodá$ské) 

Organiza(n" generálnímu $editelství podléhaly samostatné slu&ebny: 

• Uherská královská po!tovní poukázková úst&edna, 

• Uhersk( královsk( vrchní  po!tovní a telegrafní technick( inspektorát v Budape!ti, 

• Technick( inspektorát pro telegrafní a telefonní sí" v Budape!ti, 

• Po!tovní telegrafní okresní technick( inspektorát v Budape!ti, 

• Dílny vrchního po!tovního a telegrafního technického inspektorátu v Budape!ti, 

• Ú#tárna vrchního po!tovního a telegrafního technického inspektorátu, 

• Uhersk( královsk( ekonomát, 

• Uhersk( královsk( zahrani#ní novinov( ú&ad, 

• V(m$nn( ú&ad cizozemsk(ch po!tovních poukázek, 

• Úst&ední vozovny uherské královské po!ty.106 

Územní uherská správa organiza(n" p$ipomínala rakouskou územní správu. Byla z$ízena 

$editelství po#t a telegraf% a to v Ko#icích, v Bratislav", v Budape#ti a Soproni. 

V!konná správa se organiza(n" sestávala z po#tovních a telegrafick!ch ú$ad%. Ú$ady se 

d"lily na erární a t$ídní. Expedientské a zájemnické ú$ady na rozdíl od Rakouska Uhersko 

nez$ídilo. Místo po#toven (jak tomu bylo v Rakousku) obstarávaly po#tovní slu&bu (s 

omezenou p%sobností) v Uhersku tzv. Po#tovní agentury. Doru(ování do v"t#ích 
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doru(ovacích obvod% bylo z$ízeno pouze u n"kolika málo po#tovních ú$ad%. Dodávání 

listovních zásilek do obcí v #ir#ím doru(ovacím obvod" si zaji#.ovaly obce samy dle na$ízení 

ministerstva vnitra ze dne 20.dubna 1899 #.j. 29913. Správou t$ídních ú$ad% byli pov"$eni 

po#tmist$i na základ" smluvního vztahu, po#tovní správa jim vyplácela sumu pen"z formou 

tzv. v(m$rek. V!m"rky zahrnovaly pen"&ní (ástku na vlastní odm"nu po#tmistrovi, 

pomocn!m z$ízeneck!m a ú$ednick!m silám po#tovního ú$adu, kte$í byli stejn" jako 

po#tmistr ve smluvním vztahu., dále zahrnovala náhradu nájemného, (ástku k dopln"ní 

kancelá$sk!ch pot$eb a odm"nu za dopravu po#ty. Smluvní po#tmist$i m"li zalo&en penzijní 

spolek, kter! jim zaji#.oval penzi. U erárních ú$ad% byli ú$ednici ve státní slu&b". Pro 

odborná #kolení zam"stnanc% po#tovní správa ustanovila funkci tzv. „Cestující u#itelé 

(vándor-tanitó)“,107 kte$í m"li za úkol v rámci po#tovní správy na uherském územ 

seznamovat ú$edníky s nov!mi provozními p$edpisy.  

     Na rozdíl od rakouské  územní  správy,  která  m"la  stavební  telegrafní  ú$ady   k do-

zoru a k technické údr&b" a zabezpe(ení u ka&dého po#tovního $editelství, uherská po#tovní 

správa p$id"lila k v"t#ím t$ídním a erárním ú$ad%m pouze telegrafní dozorce k udr&ování 

telegrafních a telefonních tratí.108 

           Na území Bosny a Hercegoviny do roku 1878, ne& Rakousko obsadilo vojensky toto 

území, byla po#tovní správa v zaostalém stavu.  Území  bylo  tehdy  pod  tureckou  nadvládou  

a moderní p$ístup v po#tovnictví v této oblasti nebyl realizován, po#tovní turecká slu&ba byla 

vícemén" sestavena formou jízdních státních kur!r%, posl%. Státní tureck! telegraf m"l 

vybudováno n"kolik málo tratí, ale pouze pro zprost$edkování státních telegram%. 109 

Teprve obsazením rakousk!ch vojsk do#lo na území Bosny a Hercegoviny ke 

z$izování tzv. polních po#tovních ú$ad%, které udr&ovaly spojení s Rakousko-Uherskem. 

Do#lo k technick!m úpravám a modernizacím telegrafick!ch tratí a k jejich roz#i$ování, 

p$edev#ím ale po vojenské ú(ely a následn" po  roce 1879 také pro ve$ejnost. Tého& roku byla 

také zp$ístupn"na po#tovní slu&ba polních po#tovních ú$ad% pro ve$ejnost a do#lo ke zm"n" 

názv%  dosavadních polních po#tovních ú$ad% a polních telegrafních ú$ad% na vojenské 

po#tovní a telegrafní ú$ady. Po#tovní a telegrafní styk se $ídil podle rakousko-uhersk!ch 

norem. Po#tovní doprava byla nedosta(ující vzhledem k #patnému stavu silnic a nedostatku 
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&elezni(ního spojení. Byla realizovaná formou povozné dopravy za pou&ití ta&ného zví$ectva 

a vozík%. Po#tovní zásilky byly p$epravovány v pleten!ch ko#ích, chrán"n!ch nepromokavou 

plachtou na h$bet" osl%. 

 Koncem roku 1879 disponovalo Rakousko-Uhersko na území Bosny a Hercegoviny  

51 vojensk!mi po#tovními ú$ady, 51 vojensk!mi telegrafními ú$ady, dále polní po#tovní 

expoziturou a polní telegrafní stanicí v Plevlji, Pripolji a Priboji. Jako správní vrchní  ú$ad 

zprvopo(átku p%sobila dv" $editelství,  vojenské  po!tovní &editelství a vojenské telegrafní 

&editelství v Sarajevu, která se následn" v  roce  1883  spojila  v jeden  úst$ední  správní orgán 

„Vojenské &editelství po!t a telegraf%110“ s p$íslu#n!mi slu&ebnami. Vrchní vedení tohoto 

správního orgánu bylo v kompetenci ministerstva války, (V. odd"lení a telegrafní kancelá$ 

generálního #tábu ), kterému byli p$id"leni odborní ú$edníci z civilní rakousko-uherské 

po#tovní a telegrafní  správy. Po ustálen!ch pom"rech v anektovaném území do#lo 

k p$íznivému v!voji po#tovnictví z$izováním nov!ch po#tovních a telegrafních ú$ad%, 

po#tovních slu&eb a modernizace v po#tovní p$eprav" jak v místním styku , tak 

v mezinárodním. Postupn! v!voj &elezni(ní a silni(ní sít" omezil dopravu pomoci ta&n!ch 

zví$at a up$ednostnil po#tovní automobil a vlakovou po#tu. Po#tovní spo$itelna byla z$ízena 

v roce 1911. Koncem roku 1910 disonovalo Rakousko-Uhersko na území Bosny a Her-

cegoviny 103 vojensk!mi po#tovními ú$ady slou(ené se státní telegrafní slu&bou a 59 

telegrafních &elezni(ních stanic. V!konná slu&ba byla formována jin!m zp%sobem, ne& na 

území Rakouska a Uherska. Ú$ady se ned"lily na erární a t$ídní, m"ly jednotn! systém. Vedle 

jednotn!ch po#tovních ú$ad% obstarávaly hojn" po#tovní slu&bu po#tovny (104). 

K mezinárodní telegrafní smlouv" p$istoupilo území Bosny a Hercegoviny v roce 1880, 1. 

(ervence a  k Sv"tovému po#tovnímu spolku od roku 1891. 

 Rakouská po#tovní správa mimo jiné disponovala systémem po#tovních ú$ad%, 

s ozna(ením „C.k. po!tovní ú&ady v Levant$“111 ve v!chodním st$edomo$í. P$ed rokem 1914 

jich bylo celkem 35.  Správním orgánem v po#tovních za$ízení v Levant" se stal  „Vyslaneck( 

po!tovní ú&ad“ (K.k. Botschafts-Postamt)112 v Ca$ihrad", podléhající p$ímo rakouskému 

ministerstvu obchodu. 

 V!#e uvedená po#tovní organizace její rozvoj,modernizace byla podmín"ná právním 

systémem v místním, v mezinárodním styku a v neposlední $ad" v  rozvoji po#tovních a te-

legrafních slu&eb.  Spole(enské a politické zm"ny, obchodní styk a rozvoj hospodá$ství si 
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vy&ádaly b"hem 19.století úpravu mezinárodního styku., kterému dosud bránily r%znorodé 

po#tovní poplatky dané rozdíln!mi tarifními a váhov!mi jednotkami. První krok 

k mezinárodní po#tovní spolupráci byl u(in"n na popud Rakouska a Pruska, kdy byl svolán 

v roce 1847 do Drá&/an první po#tovní kongres. V!sledkem setkání vznikl rakousko-

n"meck! po#tovní spolek s jedním po#tovním územím. Následn" v roce 1863 americká 

po#tovní správa svolala do Pa$í&e mezinárodní konferenci. Konference se zú(astnily mimo 

severoamerick!ch stát% státy evropské, mezi nimi i Rakousko. Od dualistického systému 

vlády m"ly Uhry své samostatné zastoupení. Z d%vodu n"mecko-francouzské války byla 

mezinárodní jednání p$eru#ena a  vyvrcholila v roce 1874 zalo&ením Sv"tové po#tovní unie se 

sídlem ve #v!carském Bernu a p$ijetím po#tovní úmluvy. )lenské zem" unie se dohodly na 

vytvo$ení jednotného po#tovního území, na sjednocení po#tovních tarif%, dále, &e vybrané 

po#tovní poplatky z%stávají zemi, kde byly zásilky podány, na svobodném tranzitu proti 

úhrad" a na pravideln!ch setkáních.113 Ujednání z kongresu byla pro (lenské státy závazná. 

Rakouská monarchie byla jedním ze zakládajících (len% a jako jedním z krok% k po#tovní 

spolupráci zavedla jednotnou metrickou v roce 1871. Následn" byly konány kongresy v roce 

1885 v Lisabonu, v roce 1891 ve Vídni, v roce 1897 ve Washingtonu, v roce 1906 v 'ím", 

kongres v d%sledku I. sv"tové války se ji& nekonal.Kongresy se p$edev#ím zab!valy otázkami 

z po#tovní p$epravy a provozní po#tovní slu&by. 114 

'e#ení mezinárodních styk% v telegrafní oblasti podniklo Rakousko  v roce 1849, kdy 

sjednalo dne 3. $íjna smlouvu s Pruskem a sou(asn" svolalo první telegrafní konferenci 25. 

(ervence 1850 v Drá&/anech. Konference se mimo  Pruska a Rakouska zú(astnilo   Bavorsko 

 a Sasko. Z    konference    vyplynulo    zalo&ení   N"mecko-rakouského   telegrafního   spolku  

a smlouva vzniklá za ú(elem poskytnutí  ve$ejné a soukromé telegrafní doprav" v!hody a ob-

sahovala telegrafní tarif, dále ustanovení o p$ijímání a doprav" telegram%, a o vzájemném 

zú(tování poplatk%. Krom" v!#e uveden!ch ustanovení polo&ila konference základ 

mezinárodní telegrafní úpravy. Do N"mecko-rakouského telegrafního spolku vstoupily 

postupn" dal#í n"mecké zem" a Nizozemí a dne 29. (ervence 1855 byla sjednána telegrafní 

konvence s Belgií a Francií. První mezinárodní kongres se konal v roce 1865 v Pa$í&i. 

Zú(astnilo se jí 20 evropsk!ch stát% a z jejich ujednání vznikla  mezinárodní telegrafní 

smlouva a vznikla Telegrafní unie. Telegrafní smlouva upravovala mezinárodní styk po 

stránce technické, provozní, tarifní a jazykové, dále obsahovala ustanovení o zachování 
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telegrafního tajemství. Druh! mezinárodní telegrafní kongres se konal v roce 1868 ve Vídni, 

z jednání vznikla mezinárodní  kancelá$ telegrafních správ se sídlem v Bernu. Kancelá$ 

vydávala odborn! (asopis „Journal télégraphique“115. Sjednocením N"mecka v roce 1871 

do#lo k rozpu#t"ní n"mecko-rakouského telegrafního spolku, kter! polo&il základy 

telegrafního v!voje v Evrop". Následn" byly konány telegrafní kongresy v 'ím" (1872), 

Petrohrad" (1875), Lond!n" (1879), Berlín" (1885), Pa$í&i (1890), Budape#ti(1896), Lond!n" 

(1903), Lisabonu (1908)116, kongresy se p$evá&n" zab!valy provozními  otázkami a 

zlevn"ním telegrafních sazeb. Sou(ástí Telegrafní unie byly také telefonní správy. 

Mezinárodní telegrafní smlouva mimo jiné obsahoval ustanovení o mezinárodní telefonní síti, 

kde $e#ila vedle ú(tovacího systému provozní a  tarifní otázky. 117 

 Vnitrostátní legislativní systém rakouské po#tovní správy upravoval provozní 

podmínky v po#tovnictví  Po vydání po#tovního zákona z roku 1837 následovala dal#í 

legislativa t!kající se po#tovního a telegrafního, telefonního systému ve vnitrostátním a mezi-

národním styku. Jeden z dal#ích legislativních pilí$% byl zákon ze dne 6.dubna 1870 O 

ochran$ listovního tajemství a Po!tovní sazební &ád .  Z telegrafní a telefonní legislativy stojí 

za to se zmínit o císa&ském kabinetním listu  ze dne 16. ledna 1847, kter!m oznámil z$izování 

a provozování telegrafu a telefonu za  státní v!hradu. V roce 1905 10. dubna byl vydán 

Telegrafní &ád, pom"r telegrafu k &eleznici byl upraven v!nosem rakousk!m ministerstvem 

obchodu z 10. $íjna 1876. Pro vnitrostátní  radiotelegrafní styk platil císa&sk( kabinetní list ze 

dne 16 ledna 1847, jím& stanovil telegrafní státní monopol. Na$ízením rakouského 

ministerstva obchodu ze dne 7. ledna se stanovilo, &e z$izování a provoz radiotelegrafních 

stanic je podmín"n p$id"lením státních koncesí . 0ádosti se písemn" podávaly na rakouské 

ministerstvo obchodu ve Vídni. V Uhrách upravoval otázky telegrafu a telefonu zákon XXXI 

z roku 1888. P$edpisy o pou&ívání telefonu ve vnitrostátním styku upravoval Telefonní &ád  a 

Telefonní poplatkov( &ád z roku 1916118. 

 Dle v!#e uveden!ch skute(ností se vytvo$il na právních základech systém po#tovní 

správy rakouské a uherské, jak ve vnitrostátním styku, tak v mezinárodním. Dal#í rozvoj byl 

p$eru#en I. sv"tovou válkou a po#tovní spojení zprost$edkovávala polní po#ta. Porá&kou 

vilémovského N"mecka a mnohonárodnostní habsburské monarchie v roce 1918 vznikly 
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nástupnické státy na pora&eném území, mimo jiné také )eskoslovensko. Tím po(ala nová éra 

rozvoje  po#tovní správy v období I. republiky, v )eskoslovensku, která následuje v dal#ích 

kapitolách.  
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5. )ESKOSLOVENSKÁ PO(TA PO ROCE 1918 
 

Systém rakouského po#tovnictví se vyvinul na historick!ch základech organizovaného 

po#tovnictví v polovin" 17. století, která se postupn"  vyvíjela  vlivem  politického,  správního 

a hospodá$ského v!voje v celoevropském m"$ítku. Nepochybn" velk! vliv  na rozvoj 

po#tovních slu&eb m"la také postupn" vyvíjející se období pr%myslové revoluce a technick! 

pokrok. Do státního p$evratu nebylo organizováno samostatn", jako jedno z odv"tví státní 

správy. Správa po#t, telegraf% a telefon% nále&ela v b!valé monarchii do p%sobnosti státní 

obchodní správy. Nejvy##ím státním správním orgánem pro po#tu bylo  ministerstvo obchodu 

a &ivností., z$ízeného císa$sk!m rozhodnutím ze dne 10. dubna 1861. Do tohoto resortu byla 

po#ta v(len"na v roce 1862 z resortu ministerstva financí. Agendu po#ty, telegrafu, telefonu 

obstarávalo III. po#tovní sekce, p$edstavitelem byl p$ednosta III. sekce a sou(asn" u&íval titul 

„Generální $editel po#t a telegraf%“, jeho pravomoc byla vymezena zvlá#tní instrukcí na 

základ" císa$ského rozhodnutí ze dne 18. února 1866. Organiza(n" pat$ilo do III. sekce 15 

právních odd"lení, jedno technické odd"lení s #esti pododd"leními (sou(asn! název by byl 

referát). Mimo tato odd"lení m"la III. sekce v p$ímé  kompetenci kancelá$ generálního 

$editele a centrální po#tovní inspekci. Ú(etní slu&bu III. sekci zaji#.ovala ú(tárna ministerstva 

obchodu a kancelá$skou slu&bu pomocné ú$ady ministerstva obchodu. P$ímo pod$ízen!mi 

slu&ebnami byly odborné ú(tárny Ia,Ib, II – zab!vající se vyú(továním po#tovního provozu a 

po#tovní hospodá$ská správa . Agendu úst$ední po#tovní správy na území b!valého uherského 

království  vykonávala takté& sekce (V.) ministerstva obchodu s názvem „Generální 

$editelství uherské královské po#ty a telegraf%“, která byla rozd"lena na 6 odd"lení a 1 

pododd"lení. Ú(etní slu&bu zaji#.ovala ú(tárna uherského, královského ministerstva obchodu. 

Odborn!ch slu&eben bylo 10119.  

Po p$evratu byla úst$ední po#tovní správa $ízena zcela odli#n!m zp%sobem. Byla zcela 

osamostatn"na a odd"lena od obchodní státní správy jako odborné správní odv"tví na základ" 

zákona z 13. listopadu 1918, (. 40 Sb., z. a n.,  kter!m z ú$adu ministerstva pro správu 

obchodu a &ivností byly po#ty, telegrafy a telefony vy*aty a bylo pro tento obor správy 

z$ízeno ministerstvo pro správu po#t, telegraf% a telefon%.120 

          Vznikem (eskoslovenského státu dne 28. $íjna 1918 nastala nová etapa rozvoje 

mladého státu nejen v politicko – právní oblasti, ale i v hospodá$ské a správní, které se 

                                                             
119 Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 III. díl, rukopis, sign. MFa 38, p$ír. 
(. 120/1975, karton (. 3. 
120 BU)EK, Jan, MACH Ladislav, MAREK, Karel, )eskoslovenská po#ta a Po#tovní spo$itelna, Organizace 
správní, personální a finan(n" – hospodá$ská, Praha 1932, s. 25 -28.   
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bezprost$edn" t!kaly oblasti po#tovní správy. I zde se musela nová republika pot!kat 

s nemal!mi problémy, které bylo t$eba $e#it rychle a neodkladn". Tehdy také po#tovní správa 

byla jedním z aktér% p$i vzniku na#eho státu. Zpráva o vzniku )eskoslovenska se rozlet"la 

z Prahy do v#ech kout% na#í zem" prost$ednictvím telegrafu  a telefonu. Nastala v#eobecná 

euforie a nad#ení z dané situace. V tom (ase nastal nelehk! úkol , zprvopo(átku Národního 

v!boru, kter! vznikl na základ" dohody (esk!ch politick!ch stran dne 13.7.1918 a posléze 

první (eskoslovenské vlády zkoordinovat systém (eskoslovenské po#tovní správy jak ve 

správním systému, tak v provozní oblasti.121 

První krok byl u(in"n ji& 28. $íjna, kde byl Národním v!borem p$ijat zákon potvrzující 

platnost dosavadních právních p$edpis% a na$ízení. Touto legislativní úpravou byl zabezpe(en 

chod nejen státní správy, ale i po#tovní.Tím také prozatím z%stalo $ízení (eskoslovenské po#ty  

na základ" rakousk!ch vzor% i v prvních letech samostatného státu. 

            Nastaven! systém rakouské legislativy byl sice krokem   správn!m   sm"rem,  ale  sám  

o sob" nesta(il. Nov! stát si toti& musel zajistit loajalitu vlastních zam"stnanc%. Následn" 29. 

$íjna 1918 p$ijal Národní v!bor slib v"rnosti od zástupc% $editelství po#t a telegraf%  Praze.   

30. $íjna 1918 jmenoval Národní v!bor dosavadního p$ednostu prezídia po#tovního  

$editelství v Praze JUDr. Maxmiliána Fatku122 „ plnomocníkem pro po!tovní a telegrafní 

slu)bu v Království #eském“ a dekretem  ze dne 4. listopadu 1918 „generálním &editelem po!t 

a telegraf% v území státu #eskoslovenského“. Tímto aktem byl polo&en základ k organizování 

(eskoslovenské po#tovní správy.   Zprvopo(átku byl organiza(ní zám"r Národního v!boru 

slou(it  po#tu, telegrafy do ministerstva dopravy, ale vzhledem rozsáhlé (innosti a agend" 

obou resort%, tzn. v doprav" a v po#t", byl následn" z$ízen zákonem z 13. listopadu 1918, (. 

40 Sb. z. a n. „zvlá!tní ú&ad (ministerstvo) pro správu po!t, telegraf% a telefon%123 , kter! se 

stal pilí$em nové po#tovní správy. Tímto zákonem byla v!#e uvedená odv"tví vy*ata 

z p%sobnosti ministerstva pro obchod, pr%mysl a &ivnosti, jemu& podléhala v rakouské 

monarchii. Tímto zákonem se  m"lo docílit v"t#í pru&nosti a samostatnosti v nov" z$ízeném 

resortu. 

 Funkce generálního $editele po#t a telegraf% byla zastávána odborníky z po#tovního 

provozu. Po#tovní $editelství v Praze  bylo tehdy centrálním, správním orgánem pro celé 

                                                             
121 Archivní fond  Ministerstvo po#t a telegraf% Praha, Písemnosti z doby p&evratu, sign. SB:MPAI, 
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122 'eskoslovenská po!ta v prv(ch deseti letech samostatnosti, Státní tiskárna v Praze, Praha 1928, str. 5. 
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území )eskoslovenské republiky. Prvním ministrem byl jmenován Ji$í St$íbrn!, kter! byl 

v tomto postu vyst$ídán 8. (ervence 1919 Dr. Franti#kem Sta*kem.124 

Vrchní vedení podniku )eskoslovenská po#ta p$íslu#elo ministerstvu po#t a telegraf%, 

respektive jeho prezídiu, které podnik spravovalo za ú(asti správního sboru. Tehdy  bylo 

mo&né z$ídit úst$ední $editelství po#t a telegraf%, ale z hlediska administrativních úspor 

posta(il správní sbor. Resortním ministrem po dobu první republiky stála politická osobnost. 

V (ele správního sboru stál generální $editel, sbor byl #esti(lenn!, od roku 1928 osmi(lenn!. 

Sbor m"l stejn! po(et náhradník%. Mezníkem v rozvoji (eskoslovenské po#ty bylo mimo jiné 

zavedení obchodního ú(tování státního podniku )eskoslovenská po#ta. Generální $editel 

vedle správního sboru p$edsedal (ty$(lennému v!konnému v!boru vytvo$enému z $ad (len% 

správního sboru. Správní sbor $e#il základní otázky finan(ního a personálního charakteru, 

v!konn! v!bor p$edb"&n" projednával v"ci ur(ené správnímu sboru a rozhodoval 

v neodkladn!ch zále&itostech. Po vzniku samostatné subjektu Po#tovní spo$itelna v roce 1930, 

p$íslu#elo )eskoslovenské po#t" p"t úst$edních podnikov!ch slu&eben125: 

• Po#tovní poukázková úst$edna do její& kompetence pat$ila kontrola poukázkové 

slu&by, pohledávkové ú(ty z poukázkového styku s cizinou. 

• Po#tovní hospodá$ská úst$edna, která slou&ila jako logistick! útvar pro ve#keré 

po#tovní, provozní pot$eby. 

• Telegrafní hospodá$skou úst$ednu, která zabezpe(ovala materiálem technická za$ízení 

telegrafu, telefonu, potrubní po#tu. 

• Státní dozor na tisk po#tovních cenin do jeho& úkolem byl dozor na tisk po#tovních 

známek a ostatních cenin. 

• Po#tovní technick! ústav, v jeho& kompetenci bylo studium technick!ch otázek 

podniku, uplat*ování nov!ch vynález% a metod, zkou#ky materiál% a p$ístroj%. 

Z v!#e uvedeného je patrn! nár%st pracovní nápln" ministerstva po#t a telegraf% vzhledem 

k #irokému záb"ru po#tovní agendy )eskoslovenska oproti III. sekci v oblasti po#ty 

ministerstva Rakousko-Uherska. Pro zajímavost stojí uvést z oboru technick!ch slu&eb po 

p$evratu vznik nov!ch agend126: 

• v!stavba dálkové kabelové sít", 

• za$ízení a provoz zesilovacích stanic, 
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• za$ízení nízkofrekven(ní a st$edofrekven(ní  telegrafie a vysokofrekventní 

telefonie, 

• vysokofrekven(ní technika, 

• úprava venkovní mezim"stské telefonní sít" v%(i sítí dálkov!ch kabel%, 

• inspekce dálkové sít", 

• kabelování okresních telefonních sítí, 

• v"ci technické slu&by radiotelegrafní, radiotelefonní a rozhlasové, 

• strojové telegrafie, 

• studium nov!ch vynález% v telegrafii a telefonii, radiotelegrafii a radiotelefonii, 

• dohled na po#tovní technick! zku#ební ústav, 

• inspekce kontrolní slu&by  radioelektrické, 

• technická stránka rozhlasového p$enosu v místních sítích, 

• vedení pro mezinárodní rozhlasové p$enosy, stavba telefonních úst$eden 

v automatick!ch (tato agenda byla v po(átcích za Rakouska-Uherska a po-

loautomatick!ch systémech, v(etn" jejich strojoven a akumulátorov!ch stanic, 

• projektování skupinov!ch telefonních sítí s automatick!m nebo poloautomatick!m 

provozem, 

• normalizace za$ízení (asové slu&by, 

• provozní mechaniza(ní a zabezpe(ovací za$ízení, 

• opat$ování automobil% pro poruchovou slu&bu na telefonních tratích a dozor nad   

jejich provozem. 

      N"které v!#e uvedené technické agendy mají sv%j p%vod  v agendách rakousko-uhersk!ch 

a to v agend" místní kabelizace, stavba a udr&ování potrubní po#ty. 

     V sou(innosti s rozvojem technické agendy do#lo po p$evratu k dynamickému nár%stu 

správní agendy. V této oblasti p$ibyly zejména administrativní v"ci ohledn" staveb a provozu 

telegrafních a telefonních drátov!ch a bezdrátov!ch za$ízení, potrubní po#ty, ak(ní rádius 

mezinárodní telefonie, mezinárodní smlouvy a úmluvy, styk   s  mezinárodními   korporacemi  

a institucemi, telegrafní a telefonní legislativa, provozní p$edpisy, tarifní politika, koncese na 

soukromá za$ízení drátová i bezdrátová, pronajímání vedení  k   soukromému    dálnopisnému  

a telefonnímu provozu, administrativa a provoz letecké radiotelegrafie. 127 
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     Prezidium ministerstva po#t a telegraf% p$evzalo nejen agendu b!valého prezidia b!valého 

rakouského ministerstva obchodu, spadajíci do III. sekce (po#tovní), agendu kancelá$e 

generálního $editele po#t a telegraf%, ale p$ipadlo mu $ada nov!ch úkol%, nap$. zpravodajskou 

a v#eobecn" propaga(ní slu&bu, v!stavnictví, telefonní slu&ební  stanice bytové  a   rozhlasové 

a v sociální oblasti fond sociální pé(e po#tovních zam"stnanc%, lé(ebn! fond po#tovních 

zam"stnanc%, fond pro invalidní  a   starobní   poji#t"ní   po#tovních   zam"stnanc% a provizní 

fond )eskoslovenské po#ty. V sociální oblasti rakouské poji#t"ní nemocenské, úrazové a 

provizní bylo teprve v plenkách a v Uhersku zcela mizivé . Co se t!kalo bytové politiky 

zam"stnanc%, ta v té dob" nebyla známá. Po vzniku )eskoslovenské po#tovní správy se 

nastartovala v sociální politika zam"stnanc% v#ech kategorií  nejen   ohledn"   nemocenského,   

invalidního a starobního poji#t"ní, ale také lé(ebn!ch pobyt% v lázních. Následn" zavedla 

po#tovní zdravotní slu&bu ve v#ech oblastních $editelstvích po#t a telegraf% oproti rakouské, 

která tehdy m"la  pro v#echna $editelství pro oblast )ech a  Moravy pouze jednoho 

po#tovního ú$edního léka$e v Praze.128 

  Z v!#e uvedeného vypl!vá, &e (eskoslovenské ministerstvo po#t a telegraf% se 

odborné útvary v oblasti, kde nová agenda byla rozsáhlá. Objem rozsáhl!ch agend 

(eskoslovenské po#ty dokazuje porovnání jednacích (ísel v dob" t"sn" p$ed p$evratem, kdy 

po#tovní sekce rakouského  ministerstva obchodu m"la pouze 44 000 a )eskoslovenská po#ta  

v roce 1922 jich m"la 90 005 mimo protokolu prezidia129. 

V!konnou slu&bu p$edstavovaly po#tovní ú$ady. Z demografického hlediska, vlivem 

urbanizace a zm"n ve$ejného a soukromého &ivota obyvatel )eskoslovenska se p$izp%sobil 

v!voj po#tovních ú$ad%, kter! byl rozdíln! oproti Rakousku-Uhersku v celkovém po(tu, 

v typech s obsahovou náplní (innosti. V nové dob" vzniklo zatí&ení po#tovních ú$ad%  

v pokladní slu&b" vlivem m"nové reformy, kdy stoupl ob"h financí, dále nastaly zm"ny 

v p$edpisech a organizaci, z nich& vyplynuly nové agendy po#tovních ú$ad%, rozná#ka 

tiskovin, letákov!ch po#tovních zásilek, obchodních psaní a tiskovin, vyplácení zásilek 

v!platními stroji, povolování p$íle&itostn!ch razítek a pou&ívání r%zn!ch barev pro otisky 

razítek,  nastavení pau#álu místní korespondence, kterou d$íve státní ú$ady a podniky 

doru(ovaly sv!mi zam"stnanci, stanovení ceny za doru(ení podle váhy, místní dopravní 

poplatek, zavedení celních poukázek, (erven!ch #ek% a cestovních bon%, zprost$edkování 
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183. Národní archiv. 
129  Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 III. díl, rukopis, sign. MFa 38, p$ír. 
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v!m"ny po#kozen!ch  bankovek,    podání    telegrafick!ch    poukázek u v#ech po#tovních 

ú$ad%, ozdobné telegrafní blankety. P$ed  vznikem na#í republiky se nejvíce na  po#tovních 

ú$adech vyu&ívala listovní slu&ba, listovní zásilky se d"lily na (ty$i typy (doporu(ené,  cenné,    

sp"#né a b"&né) a balíková slu&ba  byly polo&eny základní reformy v oblasti   listovních,   

balíkov!ch a p$epravních slu&eb, které p$evzal a dále rozvíjel státní podnik „)eskoslovenská 

po#ta“. Nár%st v této oblasti m%&eme porovnat z ní&e uveden!ch údaj% po#tovního ú$adu 

Praha 1 z p$edvále(né doby, v období války, v období vzniku )eskoslovenska, z období 

hospodá$ské konjunktury a v roce 1936130: 

 

Druh slu,by 
Rok 
1913 

Rok 
1916 

Rok 
1919 

Rok 
1920 

Rok 
1929 

Rok 
1935 

Rok 
1936 

Listovní zásilky               
                
Doporu-ené               

A. Podání 910 660 756 955 
1 381 

908 
1 946 

986 
2 365 

756 
2 112 

863 
2 131 

117 
B. Dodání               

doru(né 
1 365 

115 931 177 
1 982 

377 
2 500 

045 
1 847 

980 
1 511 

025 
1 414 

877 

odnosné 490 727 553 744 894 194 
1 055 

000 
1 345 

737 
1 146 

279 
1 162 

722 
&elezni(ní náv"#tí 356 859 214 437 183 164 227 268 258 981 57 087 54 046 
zpáte(ní 
lístky(doru(enky) 565 855 301 401 315 500 310 643 

1 918 
871 

3 357 
345 

6 677 
576 

celní listovní zásilky 42 174 14 402 34 021 203 525 735 500 
1 433 

665 
1 611 

215 
                
Balíková slu,ba               
A Podané               
cenná psaní, cenovky, 164 809 200 581 183 158 261 377 411 008 265 907 271 843 
pytlovky               

oby(ejné balíky 868 749 785 435 641 060 980 124 
1 188 

380 583 168 585 052 
po#tovní zbo&í           344 840 381 200 
B Dodání               
odnosné               
cenná psaní, cenovky, 33 590 37 277 94 894 90 335 39 776 62 882 64 642 
pytlovky               
oby(ejné balíky 387 685 264 500 206 556 77 468 150 472 105 724 113 637 
po#tovní zbo&í           11 675 15 071 
doru(ené               
cenná psaní, cenovky, 113 107 163 573 283 678 344 501 299 719 265 401 272 121 
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pytlovky               

oby(ejné balíky 
1 104 

140 
1 048 

449 974 374 
1 220 

616 
1 157 

837 580 048 571 498 
po#tovní zbo&í           272 458 304 127 
        
 

V b!valé monarchii p$i z$izování v!konn!ch jednotek, po#tovních ú$ad% rozhodovalo 

hledisko, jestli je vymezená oblast  nejen v míst" dopravní k$i&ovatky, ale rozhodovala i 

vzdálenost a nedostatek komunikací. Po#tovní ú$ady se tehdy d"lily na erární (státní) a t$ídní, 

za$azené podle po(tu pracovních úkon%, do I. II. a III. t$ídy. V místech, kde nebyly p$íznivé 

podmínky pro z$ízení po#tovního ú$adu se z$izovaly po#tovny, organiza(n" za$azené  pod 

nejbli&#í po#tovní ú$ad. V roce 1900 vykazovala  statistika rakouského ministerstva obchodu 

5 974 po#tovních ú$ad% (erárních a t$ídních, v(etn" telegrafních stanic), v roce 1915  7 150. 

Z toho  erárních  bylo  v    Rakousku,    v(etn"  a Dolních Rakous 514 erárních po#tovních 

ú$ad%, v ostatních zemích Horních Rakousích, Solnohradsku, ,t!rsku, Korutanech, Kra*sku, 

P$ímo$í, Tyrolsku a Vorarlbersku, Hali(i, Bukovin" a Dalmácii bylo celkem 199 erárních 

ú$ad%, naproti  tomu v   )echách,    na Morav" a v Slezsku 192. Naproti tomu )eskoslovenská 

po#tovní správa vykazovala v roce 1920 ve správním obvodu ministerstva po#t a telegraf% 228 

po#tovních ú$ad% erárních a 3 435 t$ídních. Po konsolidaci pom"r% v )eskoslovensku 

statistika vykazovala 228 po#tovních ú$ad% erárních a 3 435 ú$ad% t$ídních, celkem 3 750 

po#tovních ú$ad%. 131 

Z v!#e uveden!ch údaj% vypl!vá, &e  (eskoslovenská po#tovní správa oproti rakouské 

z$izovala po#tovní ú$ady    pouze tam, kde by zaru(ily prosperitu po#tovního provozu nebo 

kde to bylo nevyhnutelné z d%vod% provozních a dopravních. Na konci roku 1935 statistika 

vykázala 3 747 po#tovních ú$ad% a 837 po#toven, mimo jiné se z$izovaly z d%vod% r%zn!ch 

v!znamn!ch událostí p$íle&itostné p$epá&ky a v!znamn!ch zále&itostí (láze*ské pobyty) 

p$íle&itostné   po#tovní  ú$ady.  Vzhledem     úspornosti  ve ve$ejné   správ" a zm"n" 

v systému pracovní (innosti po#tovních ú$ad% ne& tomu bylo za Rakouska-Uherska do#lo 

k p$ehodnocení a za$azování v!konn!ch jednotek ve smyslu v!nosu ze dne 11. (ervence 

1925, (. 44 363/I, kter! vydalo  po dohod" s ministerstvem financi ministerstvo po#t a 

telegraf% v Praze, na základ" zákona podnikového (. 404/1923 Sb. z. a n. a dle ustanovení § 2 

zákona 286/1924 Sb. z. a n. o úsporn!ch opat$ení ve ve$ejné správ". V!#e uveden! v!nos 
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zru#il d"lení na erární a t$ídní po#tovní ú$ady a za$adil v#echny samostatné po#tovní ú$ady, 

telegrafní a telefonní do t$ech t$íd. Zcela pozm"nil identifika(ní základ rozli#ení a rozt$íd"ní 

do jednotliv!ch t$íd oproti rakouské po#tovní správ".132 

         Pro zajímavost bych se zmínila o statistice hospodá$sk!ch v!sledk%, které jsou zajímavé 

tím, &e  )echy, Morava a Slezsko tvo$ily základní pilí$ rakouského po#tovnictví a m"ly 

31 000 po#tovních zam"stnanc%. V roce 1916/17 vykazovalo Rakousko z po#ty, telegrafu a 

telefonu 60,6 milión%, na kter!ch se podílely )echy 32,2 milióny, Morava 9,3 milióny a 

Slezsko 2,5 mil., celkem 44 milióny korun. V roce 1917/18 se vykazoval (ist! zisk z )ech, 

Moravy a Slezska 50,4 milióny korun. Rakouská a uherská po#tovní správa m"la dohromady 

38 000 po#tovních zam"stnanc%133.    

         Nemalé srovnání m%&eme vid"t i v dal#ím  odv"tví po#ty, telefonní slu&by, které 

m%&eme vypozorovat z údaj% v!ro(ní zprávy z roku 1936, kdy v roce 1918 bylo zapojeno 

v mezim"stské telefonní úst$edn" v Praze  celkem 46, v roce1936 celkem 379 mezim"stsk!ch 

vedení. Ve v#ech mezim"stsk!ch vedeních zapojen!ch v pra&ské síti se zpracovalo v roce 

1918 511 770  a v roce 1936 6 447 803 hovorov!ch jednotek, z toho bylo v roce 1918 

p$ím!ch telefonních mezinárodních spojení s cizinou 11, v roce 1936 64. Sou(asn" v dal#ích 

(ástech na#eho území vzrostl po(et telefonních mezim"stsk!ch vedení a p$ím!ch 

mezinárodních. V roce 1918 m"lo b!valé Rakousko hlavních telefonních úst$eden 857 a ved-

lej#ích 266, v roce 1936 v )eskoslovensku byl po(et hlavních telefonních úst$eden  2119        

a vedlej#ích 846. Z p$ehledu v!konné slu&by, t!kající se r%zn!ch odv"tví po#tovních slu&eb je 

patrné, &e oproti rakousko-uherské dob" jsou zna(né rozdíly, pracovní vytí&ení po#tovních 

ú$ad% vzrostlo a pracovní nápl* se podstatn" roz#í$ila. Rakousko-Uhersko v roce 1918 

zam"stnávalo celkem 44 356 zam"stnanc%, tento po(et vzrostl do roku 1935 o 6000 

zam"stnanc%.134 

 P$ed nov!m ministerstvem stála $ada t"&k!ch úkol%. Po(áte(ní období bylo nejen ve 

znamení ve v!#e uvedené  konsolidace po#tovních slu&eb na celém území republiky, ale i 

$e#ení problém% související se zabezpe(ení po#tovního a telegrafního spojení se Slovenskem 

v souvislosti s vojensk!mi operacemi (eskoslovenského vojska proti Ma/arské republice rad, 

ve druhé polovin" b$ezna 1919,  pro zaji#t"ní vnit$ní organizace bylo nutné navázat po#tovní a 
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telegrafní spojení  (esk!ch zemí se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí a v neposlední $ad" 

reagovat na události ohledn" snahy $í#skon"meck!ch poslanc% z )ech ve Vídni ustanovit 

v severních )echách samostatnou provincii Deutschböhmen, dále dle poslanc% ze severní  

Moravy ustanovit provincii Sudetenland se sídle v Opav", z ji&ní Moravy provincii 

Deutshsüdmähren a z ji&ních )ech provincii Böhmenwaldgau, tak aby znemo&nili p$ipojení 

t"chto oblastí k novému státu. Hlavními agitátory byli poslanci von Auen a Seliger. V souladu 

s p$íkazy víde*ské vlády byl v Liberci  z$ízen prozatímní sn"m a vláda, v jejím& (ele stál 

zemsk! hejtman.135  

Napjatá situace  v pohrani(í byla do po(átku zá$í 1919, do podepsání dohod s Rakouskem. 

Ob"&níkem z 30 $íjna 1918 ohlásil zemsk! hejtman v Liberci Paiker v#em ú$ad%m, 

pod$ízen!m n"mecko-(eské zemské vlád" zm"nu v jejich p$íslu#nosti, která se zvlá#. t!kala 

po#tovních ú$ad%. 136Podobn" krajsk! hejtman ve Znojm" Teufel oznamoval ú$ad%m zm"nu 

p$íslu#nosti a na$izoval, &e po#tovní ú$ady mají ve#keré platby odvád"t do dolnorakousk!ch 

po#tovních ú$ad% prost$ednictvím po#tovního ú$adu Znojmo 2. Stejná situace se vyskytovala 

v dal#ích provinciích. Napjatá situace vyvrcholila náv#t"vou generálního $editele po#t a 

telegraf% v Praze dr. Fatky dr. Tobiasch, zástupce víde*ského generálního $editelství po#t a 

telegraf%, aby mu oznámil program rakouské vlády v (eském a moravském pohrani(í ohledn" 

po#tovní a telegrafní organizace. V programu stálo, &e zále&itosti po#ty m"ly prozatímn" 

podléhat n"mecko-rakouskému ú$adu pro pr%mysl, obchod a &ivnosti s tím, &e centráln" bude 

tato oblast $ízena po#tovním ú$adem v Ústí nad Labem. Následn" na základ" v!#e uvedeného 

jednání  se v Sudetech objevil leták se zn"ním, &e v#ichni po#tovní ú$edníci se mají 

neprodlen" obrátit na po#tovní ú$ad v Ústí nad Labem, odkud mají p$ijímat dal#í instrukce. 

N"me(tí po#tovní ú$edníci v oblasti Böhmenrwaldgau mají p$íslu#né po#tovní $editelství 

v Linci a v oblasti Südmähren ve Vídni.137  

V!nosy (eskoslovenské správy nem"ly b!t brány na v"domí. Dále víde*ské po#tovní 

$editelství informovalo generální $editelství po#t a telegraf% v Praze o z$ízení samostatn!ch 

po#tovních, telegrafních a telefonních obvod% ve Vídni, Linci, Insbrucku, ,t!rském Hradci a 

Opav". Dr. Maxmilián Fatka, generální $editel po#t a telegraf% v Praze reagoval  na v!#e 

uvedenou skute(nost na$ízením v#em po#tovním ú$ad%m se zn"ním, &e se mají $ídit jen 
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rozhodnutími   legáln"   ustanoveného  $editelství   po#t a telegraf% v Praze, které bylo v té 

dob"  centrem pro $ízení po#tovního provozu v celé republice (Bli&#í informace v dal#í 

kapitole). Víde*ské po#tovní $editelství nadále nebralo v potaz politick! a správní systém 

na#eho státu a neustále vyvíjelo aktivitu po#tovního provozu dle sv!ch na$ízení. Vydalo $adu 

ob"&ník% pro po#tovní ú$ady v pohrani(í se zn"ním slo&ení slibu v"rnosti  po#tovního 

personálu n"mecko-rakouskému státu, pod$ízení se n"mecko-rakousk!m zákon%m, stanovilo 

zákaz styk% s (eskoslovenskou po#tovní spo$itelnou a oznámilo propu#t"ní v#ech po#tovních 

zam"stnanc%, kte$í by se nep$ihlásili k n"mecké národnosti. 138 

Ob"&níkem z 29. listopadu byla upravena doprava po#ty z Dolních a Horních Rakous, 

,t!rska, Korutan, Kra*ska, Tyrolska a Volarbergu do oblastí Deutschböhmen a 

Sudetenland139 a dal#ích pohrani(ních oblastí tak, aby nesm"$ovala p$es (eské území 

prost$ednictví (esk!ch po#tovních ú$ad%. V d%sledku dané situace byla kontrolována 

(eskoslovenskou po#tovní správou telegrafní a telefonní vedení  Víde*-Drá&/any  p$es  Prahu  

a do#lo k p$eru#ení telegrafního spojení do Liberce a Ústí nad Labem (p$es Kolín a 

Pardubice), které poté bylo zprost$edkováno jako pr%chodní p$es telegrafní úst$ednu v Praze. 

P$es protesty (eskoslovenské po#tovní správy a osobní intervenci vyslance Husara ve Vídni, 

z%stávala situace beze zm"ny. Vzhledem k nezm"n"n!m postup%m Rakouska se koncem 

listopadu vláda rozhodla obsadit vojensky pohrani(í a ustálit tam"j#í pom"ry. Do 18. 

prosince1918 bylo pohrani(í pod kontrolou (eskoslovensk!ch správních orgán%. 140 

Po#tovní $editelství v Ústí nad Labem se organiza(n" p$esunulo do Vídn" p$ed 

postupujícím (eskoslovensk!m vojskem, odkud oznámilo, &e zastavuje $ídící (innost 

v n"mecko rakousk!ch pohrani(ních oblastech. Zam"stnanc%m po#tovních ú$ad% bylo 

umo&n"no vstoupit do slu&eb (eskoslovenského státu, nebo odejít do N"mecka a Rakouska. 

V"t#ina zam"stnanc% se rozhodla z%stat  a slo&it slib v"rnosti republice. Obsazením západního 

pohrani(í byla také vy$e#ena otázka po#tovního provozu. Zb!vala k $e#ení z hlediska 

po#tovního provozu oblast Horního Slezska (Ratibo$ska a Hlu(ínska), oblasti T"#ínska a 

Spí#e, dále Slovenska a Podkarpatské Rusi.141  
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Organiza(ní práce (eskoslovenské po#tovní správy v oblasti T"#ínska znemo&*ovaly 

spory o vymezení hrani(ního pásma mezi Polskem a )eskoslovenskem. Vzájemné po#tovní a 

telegrafní styky byly (áste(n" upraveny v b$eznu 1919, kdy prob"hla  dne 18. b$ezna jednání 

v Bohumín" mezi zástupcem po#tovního inspektorátu v Krakov" a zástupci (eskoslovenské 

po#tovní správy ohledn" dopravy po#tovních zásilek vlakov!mi po#tami mezi ob"ma státy na 

trati Bohumín-0ilina. Po vyhlá#ení plebiscitu ve sporném území vypracovalo ministerstvo 

po#t a telegraf% v Praze návrh na vymezení doru(ovacích pásem, aby byl zachován b"&n!  

po#tovní (esko-polsk! provoz v b$eznu 1920. Podle tohoto návrhu m"lo 23 po#tovních ú$ad% 

na západ od demarka(ní (áry p$ipadnout pod správu po#tovní prefektury v T"#ín" a 15 ú$ad% 

administrativní komisi v Karviné. K definitivnímu rozd"lení T"#ínska do#lo rozhodnutím 

Rady velvyslanc% 28 (ervence 1920. Z po#tovních ú$ad% prozatímn" pod$ízen!ch 

)eskoslovensku bylo je#t" 12 ú$ad% vráceno do pravomoci (eskoslovenské po#tovní správy. 

Tyto ú$ady byly p$edány polskou po#tovní správou po(átkem srpna 1920. Sou(asn" byla 

zru#ena provozní omezení, t!kající se p$edev#ím telegrafu a telefonu. Kone(n!m vymezením 

hranice byly zárove* ur(eny doru(ovací obvody jednotliv!ch po#tovních ú$ad% na T"#ínsku 

v (ervnu 1921.142  

Pro oblast Hlu(ínska prob"hla jednání  mezi n"meckou po#tovní správou a 

(eskoslovenskou po#tovní správou, zastoupenou p$ednostou opavského $editelství po#t a 

telegraf% , v Opav". Zp%sob p$evzetí správy po#t, telegraf% a telefonu byl stanoven úmluvou 

se zástupci $í#skon"mecké po#ty v Lednu 1920, podle ní& byly do (eskoslovenské po#tovní 

správy p$evzaty 3 po#tovní  ú$ady   a 10   po#toven a dal#í po#tovny byly p$edány v b$eznu 

1923 p$i definitivním vymezení státních hranic na Hlu(ínsku. Po#tovní ú$ady (áste(n" obsadil 

(eskoslovensk! personál. Z $í#ské po#tovní správy p$e#lo do (eskoslovensk!ch slu&eb 31 

zam"stnanc%.143 

 Obzvlá#. slo&itá byla situace p$i organizování po#tovních slu&eb na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi. Jednak z d%vodu politické situace a vojensk!ch operací 

(eskoslovenského vojska pod francouzsko-vojensk!m velením v d%sledku územních spor% 

s Ma/arskem od roku 1918, ale také z  nedostatku odborného po#tovního personálu, 

mluvícího (esky a slovensky. Na po#tovních $editelstvích po#t a telegraf% v Bratislav" a 
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v Ko#icích byl po#tovní provoz ve správ" ma/arsk!ch ú$edník%, jednotlivé po#ty a po#tovny 

v men#ích m"stech a na vesnicích spravovali &idé. Pra&ské a brn"nské po#tovní $editelství 

vysílalo od listopadu 1918 na Slovensko sv%j odborn! personál. Rozvoj (eskoslovenské 

po#tovní správy na Slovensku úzce souvisel s vojensk!mi akcemi v listopadu 1918 proti 

Ma/arsku, které se po ztrát" Sedmihradska sna&ilo zachovat správu v oblasti Slovenska. 4. 

listopadu 1918 byly (eskoslovensk!m vojskem obsazeny Malacky a Skalice. V listopadu 

1918 byl vyslán na Slovensko zástupce generálního $editelství po#t a telegraf% po#tovní 

komisa$ JUDr. Josef Schüllinger, kter! ve spolupráci s brn"nsk!m $editelstvím organizoval 

po#tovní p$epravu na Slovensku.144  

Po#tovní ú$ady, zabrané postupujícím (eskoslovensk!m vojskem, byly prozatímn" 

pod$ízeny brn"nskému $editelství, které je vyzvalo, aby p$eru#ily ve#ker! styk s po#tovním 

ú$adem v Bratislav", ten byl tehdy je#t" v ma/arské správ". Na postupné obsazování 

po#tovních ú$ad% na Slovensku reagovala po#tovní uherská správa v Bratislav" ob"&níkem  ze 

dne 14. listopadu 1918 (. 95.071 na státní a nestátní po#tovní ú$ady se zn"ním,aby v#ichni 

zam"stnanci z%stali na sv!ch místech a slib slo&ili )eskoslovenskému národnímu v!boru 

pouze z donucení. 17. listopadu 1918 zaslal JUDr. Josef Schüllnger   zprávu o postupu 

organizování (eskoslovenské po#ty na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, mimo jiné 

podepsanou slovensk!m poslancem Dr. Pavlem Blahou, kde popisoval zabezpe(ení spojové 

slu&by v armád", kde na p$ímou &ádost velitelství bylo dodáno dostate(né mno&ství 

Hughesov!ch telegrafních p$ístroj% i s obsluhou, o z$ízení sídla po#tovní správy pro 

Slovensko m"sto Uherskou Skalici, o prvním po#tovním ú$adu p$evzat!m do (eskoslovenské 

po#tovní správy  v Holi(i a z$ízení první vlakové po#t" na Slovensku  na úseku Veselí na 

Morav"-Devínské Jazero.145   

Postupn" p$ebírané po#tovní ú$ady spadaly prozatím organiza(n" pod 'editelství po#t a 

telegraf% v Brn". Dekretem ze dne 28. listopadu 1918, (. 563/M pov"$ilo ministerstvo po#t a 

telegraf% vrchního po#tovního radu Franti#ka Knotka organizací  a provedením p$ípravn!ch 

prací s (inností samostatné správy po#t a telegraf% na Slovensku. V prosinci 1918 byl 

organizován ú$ad ministra s plnou mocí pro Slovensko, ministrem se stal MUDr. Vavro 

,robár ke kterému byly z$ízeny jednotlivé referáty (&eleznice, po#ta, telegraf, telefon) a 

z operativních d%vod% byla po#ta, telegraf a telefon slou(ena do jednoho referátu dopravy. 
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Vládním referentem byl jmenován poslanec Kornel Stodola. Do(asn!m sídlem vlády se stala 

0ilina. Z tohoto d%vodu byla z$ízena vlaková po#ta z Tren(anské Teplé do 0iliny. Koncem 

prosince 1918 organizovala (eskoslovenská po#tovní správa v sou(innosti s operacemi 

(eskoslovenského vojska na v!chodním a ji&ním Slovensku polní po#ty, dle ustanovené 

vyhlá#ky ze dne 23. prosince 1918, (. 2236/III se zahájením své (innosti od 1.1.1919 

s t$ídírnou v Uherském Hradi#ti pod vedením po#tovního komisa$e JUDr. Václava 

Záb"hlického146.  

B!valí zam"stnanci uherské po#tovní správy byli p$ijímáni do slu&eb )eskoslovenska, 

pokud proti nim nebylo námitek, s tím &e (eskoslovenská správa po&adovala alespo* 

(áste(nou znalost slovenského jazyka, p$íslu#nost na území Slovenska, Podkarpatské Rusi. 

Tuto podmínku uplat*ovala (eskoslovenská po#tovní správa na Slovensku prost$ednictvím 

ustanoven!ch národních v!bor%, p$edstavujících a& do kone(ného &upního vymezení 

v!konnou státní moc. P$evzetí po#tovních a telegrafních ú$ad% do (eskoslovenské správy 

obvykle probíhalo za vojenské asistence na základ" ob"&níku bratislavského $editelství po#t a 

telegraf% ze 14. listopadu 1918, (. 95.071. Men#í ú$ady byly vyrozum"ny o zm"n" 

p$íslu#nosti po#tovních okrsk% telegraficky, jednalo se o ú$ady které organiza(n" spadaly pod 

v"t#í po#tovní a telegrafické ú$ady a  sou(asn" byly pod$ízeny pod (eskoslovenskou po#tovní 

správu.. Poté vyslala po#tovní správa ú$edníka, aby zjistil pokladní hotovost, stav cenin a 

p$ijal od dosavadních zam"stnanc% slib v"rnosti )eskoslovensku.  Koncem prosince byly 

vojensky obsazeny Ko#ice a zahájen provoz vlakové po#ty Ko#ice-0ilina. V lednu 1919 byla 

obsazena Bratislava a k po#tovnímu ú$adu byli na &ádost vojenského velitelství vysláni (e#tí 

po#tovní  ú$edníci   k    telegrafní   a    telefonní    kontrole a k pod$ízenému ma/arskému 

personálu, kter! setrval ve slu&b".147 

 V souvislosti s vojensk!mi akcemi (innost ú$edník% ministerstva po#t a telegraf% na 

Slovensku byla rozd"lena tak, &e zplnomocn"nec ministerstva pro po#tovní zále&itosti vrchní 

po#tovní rada Franti#ek Knot $ídil organizaci spojové slu&by z do(asného sídla slovenské 

vlády v 0ilin" se zástupci v Bratislav" Dr. Otakarem R%&i(kou a Ko#icích a v!konn! po#tovní 

ú$edník po#tovní komisa$ Dr. Václav Záb"hlick! m"l na starosti organizování polních po#t 

s postupujícím (eskoslovensk!m vojskem. )ist" pro podmínky konsolidace po#tovních 

pom"r% v Bratislav" vyslalo ministerstvo po#t a telegraf% ministerského tajemníka Dr. 

Otakara R%&i(ku. Jeho (innost byla omezena na u&#í styky s místními vojensk!mi a 

                                                             
146. Sbírka Maxmilián Fatka, V(voj #eskoslovenské po!ty v letech 1918- 1938 II. díl, rukopis, sign. MFa 37, p$ír. 
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politick!mi (initeli, na zamezení odboje ma/arského po#tovního personálu a p$ebírání 

zam"stnanc% do po#tovních slu&eb (eskoslovenské po#tovní správy. Prozatímní správu 

po#tovního a telegrafního $editelství v Bratislav" p$evzal Dr. Otakar R%&i(ka dne 6. ledna 

1919 z rukou nám"stka $editele b!valé uherské správy Rentmaistera. Zprávy o v!voji situace 

a postupu zasílal vládní referent Kornel Stodola ministerstvu po#t a telegraf% do Prahy, aby 

mohlo v(as a pru&n" reagovat. V únoru 1919 p$esídlila do(asná slovenská vláda ze 0iliny do 

Bratislavy. 3. února p$evzal do správy po#tovní a telegrafní $editelství Bratislav" od Dr. 

Otakara R%&i(ky vrchní po#tovní rada Knotek.  V Bratislav" a v Ko#icích byla nucena $e#it 

(eskoslovenská po#tovní správa obtí&né personální otázky, proto&e po#tovní zam"stnanci 

ma/arské národnosti se odmítli pod$ídit slu&ebním pokyn%m. Proto byli slu&bou v t"chto 

m"stech pov"$ováni noví ú$edníci z pra&ského po#tovního $editelství. Personální obtí&e 

vy$e#ila (eskoslovenská po#tovní správa ustanovením tzv. po#tovních konzulent% p$i &upních 

ú$adech, její& hlavním úkolem byla poradní a instruk(ní (innost v otázkách vnit$ní správy a 

manipulace. Svou (innost provád"li a& do konsolidace pom"r% po#tovní, telegrafní a telefonní 

slu&b" v roce 1921.148 

 B"hem snahy o  ustálení pom"r% v pohrani(í na#eho státu po(ala také mimo jiné  

po#tovní správa v )eskoslovensku rozvíjet  celistvou (innost v oblasti po#tovních slu&eb, 

provozu a správy. To znamenalo p$edev#ím zm"nit  nevyhovující orientaci hlavních 

po#tovních kurz%, navázan!ch na rakouské a uherské zem", ale i propojit )eské zem" se 

Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, dále vypo$ádat se s nedostatkem   provozních   prost$edk%  

a kvalifikovaného personálu a zejména upevnit postavení (eskoslovenské po#tovní správy 

v mezinárodním po#tovním styku. Soub"&n" se stanoven!mi úkoly se  musela    po#ta    

vyrovnat    technick!m a hospodá$sk!m po&adavk% tehdej#í doby. Co& m"lo za následek 

zdokonalování dosavadních slu&eb, z$izování nov!ch, mezi které pat$ila v oblasti po#tovní 

dopravy, zejména po#tovní letecká p$eprava, motorizace  po#tovní   p$epravy  zásilek  a   osob  

a p$edev#ím rozvíjející se rozhlas.149 

 Nová po#tovní správa se vyvíjela jak po organiza(ní stránce, tak v ekonomické oblasti, 

a v systému $ízení. Ministerstvo po#t a telegraf% nebylo pouze samostatn!m ú$adem pro 

správu po#tovních, telegrafních a telefonních zále&itostí z titulu státního a ve$ejného zájmu, 

ale také od po(átku plnilo funkci podnikatele. M"lo kapitálovou ú(ast u kompeten(n" 

pod$ízen!ch akciov!ch spole(ností Telegrafia v Praze, Kablo v Kladn" a v Bratislav", 
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Spole(nosti pro stavbu dálkov!ch kabel% v Praze, Radiojournalu.150 Tyto podniky obstarávaly 

v!robu, v!stavbu a údr&bu d%le&it!ch za$ízení tak, aby zajistily hladké fungování 

komunika(ního a sd"lovacího systému. Zástupci ministerstva byli (leny ve správních a do-

zor(ích radách t"chto podnik%. Vlivem t"chto podnikatelsk!ch aktivit do#lo k organiza(nímu 

vy(len"ní (eskoslovenské po#ty coby státního podniku a za(al se uplat*ovat nov! pohled na 

funkci po#tovní správy, v jeho& d%sledku do#lo ke dni 1. ledna 1925 k vytvo$ení nového 

právního subjektu –  státního podniku )eskoslovenská po#ta.Z hospodá$ského hlediska se 

$ídil podle zásad b"&n!ch v soukrom!ch firmách. Ustanovení vyplynulo ze zákona (. 404 Sb. 

z.  a n. ze dne 18. prosince 1922 a podnikového vládního na$ízení (. 206 Sb.z. a n. z 25. zá$í 

1924151 .  

Neznamenalo to v#ak, &e se )eskoslovenská po#ta stala samostatn!m právním 

subjektem, kter! by byl vy*at ze státního organismu, ale naopak, vlastníkem po#ty byl nadále 

stát a její majetek tvo$il nedílnou sou(ást státního majetku, jak je tomu i dnes. V!#e uveden! 

zákon vstoupil v platnost ji& 1. ledna 1923, ale skute(n! v!znam m"lo a& v!#e ji& uvedené 

podnikové vládní na$ízení, které podrobn" rozvád"lo a stanovilo bli&#í zásady. Na jeho 

základ" bylo tehdy za podniky spravované podle zásad obchodního hospoda$ení prohlá#eno 

celkem #estnáct subjekt%, mezi kter!mi byla i )eskoslovenská po#ta, v(etn" po#tovních ú$ad% 

#ekov!ch. Pro tyto subjekty to znamenalo, &e ve#keré v!daje si hradily ze sv!ch vlastních 

p$íjm%. Zp%sob, jak se v#e m"lo provád"t ur(ovala (eskoslovenská vláda. Nedostatek financí 

se $e#il v b"&ném provozu n"kolika zp%soby: krátkodob!mi úv"ry od soukrom!ch institucí, 

zálohami z pokladní hotovosti státní pokladny a podílem na úv"rov!ch operacích povolen!ch 

vlád" ke krytí státních v!daj%. Ú(etní systém  byl zavád"n podle zásad obchodního ú(tování 

v d%sledku komercializace po#ty. Zásady ú(etnictví stanovila hlava IV. (§ 19 – 20) vládního 

na$ízení. Podle ní byla po#ta povinna vést knihy, které poskytovaly p$esn! obraz celého 

hospoda$ení. P$i zahájení (innosti podniku bylo zapot$ebí vyhotovit soupis ve#kerého majetku 

a dluh%. Jejich srovnáním se potom ur(ilo po(áte(ní jm"ní. Na konci ka&dého roku zpracovalo 

$editelství po#ty v!ro(ní zprávu a ú(etní záv"rku,  která obsahovala hospoda$ení celého 

podniku a následn" ji p$edlo&ilo ministerstvu po#t a telegraf%. Ministerstvo ji dále p$edlo&ilo 

správnímu sboru. Ten ji prozkoumal a se sv!mi p$ipomínkami poslal  zp"t   ministerstvu  po#t  

a telegraf% a ministerstvu financí ke schválení. Ú(etní záv"rka byla nakonec zaslána 

nejvy##ímu kontrolnímu ú$adu, aby ji schválil a za(lenil do státní ú(etní záv"rky. Pro p$ípad 
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náhl!ch a nep$edvídateln!ch ztrát byla z$ízena ú(etní rezerva na obnovu v"cného majetku, 

aby ji schválil a za(lenil do státní ú(etní záv"rky152. 

 Z dal#ích úkol% (eskoslovenské po#tovní správy bylo udr&et chod po#tovní p$epravy. 

P$ed vznikem na#eho státu ve#kerá po#tovní doprava jak z d%vod% hospodá$sk!ch, tak 

státních se centráln" soust$edila ve Vídni. Po p$evratu se stala hlavním m"stem 

)eskoslovenska Praha a v"t#í (ást republiky se rozkládala sm"rem na v!chod. V této 

souvislosti musel b!t také p$izp%soben sm"r ve#keré po#tovní dopravy a vlakové po#ty na 

v!chod. V krajích, které nem"ly p$ímé spojení se &eleznicí, zavád"lo ministerstvo po#t a te-

legraf% po#tovní automobilovou dopravu, která p$e#la do kompetence ministerstva na základ" 

usnesení ministerského rady dne 16. kv"tna 1919.153 

 )eskoslovenská po#tovní správa p$evzala úkol obnovit nejen automobilní trat" z p$edvále(né 

doby, ale  podstatn"   roz#í$it   silni(ní   sí. a vozov! park. Po#tovní automobilová doprava 

byla v Rakousku-Uhersku provozována od roku 1908. V b!valé monarchii bylo celkem 42 

státních automobilov!ch tratí v celkové délce p$es 1500 km, z toho na )echy p$ipadala tém"$ 

polovina v délce 580 km a na Slovensko 62 km. 154V!stavb" po#tovní automobilové dopravy 

v"novala po#tovní správa zna(nou pozornost. Za(átky byly t"&ké. V rámci delimitace 

s Rakouskou po#tovní správou získala (eskoslovenská po#tovní správa (ást voz%, p$evá&n" 

nákladních k p$eprav" balík%. Vzhledem k tomu, &e se chystala provozovat osobní p$epravu, 

která se stala za dávn!ch (as% v!lu(n!m monopolem po#tovní správy, pot$ebovala obnovit 

vozov! park a z$ídit autobusové linky, které tehdy ministerstvo po#t a telegraf% konzultovalo 

s ú$ady politické správy a národními v!bory. Krom" automobil%, získala po#tovní správa  

v Praze (ást vojenského skladi#t" Citadela na Vy#ehrad". Vybudovala z n"j autodílny, kde se 

upravovaly pro dopravu osob nákladní automobily „Laurin a Klement“ s valníkovou 

karosérií. Automobily se vybavily jednoduch!mi lavicemi a plachtou. V pozd"j#ích letech  

byly   nahrazeny   autobusy    domácí a zahrani(ní v!roby. Koncem roku 1927 bylo ji& 

v provozu 119 tratí v délce 2 670 km, které byly p$evá&n" budovány v letech 1919-1923.155  

Po vzniku státního podniku „)eskoslovenská po#ta“ v roce 1924 z$ídila 

(eskoslovenská po#tovní správa ke koordinaci po#tovní dopravy Správu po#tovní 

                                                             
152 'eskoslovenská po!ta v prv(ch deseti letech samostatnosti, Státní tiskárna v Praze Praha 1928, str. 128-136. 
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automobilové dopravy v následujícím roce dne 21. ledna 1925.156 Vozov! park byl dopl*ován 

p$evá&n" vozy firmy Laurin-Klement, posléze Praga a Walter. Po#tovní autodílny Citadela 

slou&ily v té dob" celé republice. V roce 1926 m"la 100 nákladních automobil% pro sb"rnou 

po#tovní slu&bu a 218 autobus% pro celou republiku. V d%sledku po&áru v roce 1927 byly 

p$elo&eny do Vr#ovic v Praze, kde se v té dob" ji& budovaly úst$ední gará&e a sklady a 

sou(asn" tam sídlila Správa po#tovní automobilové dopravy.  V roce 1929 spravoval 

(eskoslovenská po#ta  na území celé republiky 150 autobusov!ch tratí a 340 vozidel, v té 

dob" ze statistick!ch údaj% bylo zji#t"na p$eprava osob v celkovém po(tu 4 milión% a náklad 

byl p$epraven v celkovém po(tu p%l milión% náklad%.157 

V rámci období hospodá$ské konjunktury v na#em stát" od roku 1924 -1929 se 

vyvíjela po#tovní dopravy v pozitivním smyslu, ale mimo jiné také sílila konkurence nejen 

soukrom!ch spole(ností , ale také státní &elezni(ní správy, která za(ala z$izovat vlastní 

automobilovou dopravu osob i náklad%. O udr&ení kompetence dopravy  vedly mezi sebou 

oba státní podniky spory. Ministerstvo po#t a telegraf% se ve sporech bránilo p$edkládáním 

rakousk!m po#tovním zákonem z roku 1838 a zákonem o doprav" osob na po#tovních 

silnicích z roku 1865 a dlouhodobou tradicí v tomto odv"tví. Dle t"chto zákon% nále&ela 

ve#kerá doprava do kompetence po#tovní správy. Siln! tlak proti po#tovní správ" nebyl jen ze 

strany &eleznic, ale také v"t#ích soukrom!ch p$epravních spole(ností, které v té dob" 

vznikaly, nap$.“Autodopravní akciová spole(nost v Hole#ovicích (1925), „Jiho(eské  podniky 

pro automobilovou dopravu“(JAS 1931), mimo jiné pro zajímavost tyto podniky pozd"ji s au-

todopravou &elezni(ní dráhy se staly základem podniku „ )eskoslovenské státní automobilové 

dopravy ()SAD)“. 

 Vlivem t"chto spor% z%stala  ve správ" ministerstva po#t a telegraf% po#tovní 

automobilová doprava do roku 1932, kdy p$e#la do kompetence ministerstva &eleznic na 

základ" paragrafu 79 zákona ze dne 23.12.   1932, (.  198 Sb.  zákon% a    na$ízení  

o doprav" motorov!mi vozidly. Dnem 1.1. 1933 p$e#el po#tovní automobilní provoz, v(etn" 

jeho personálu do oboru ministerstva &eleznic, které se tímto zavázalo dopravovat po#tovní 

zásilky na v#ech automobilov!ch tratích , p$evzat!ch od po#tovní správy. V té dob" bylo ji& 

vybudováno 172 tratí v délce 4 330 km a (eskoslovenská po#tovní správa p$edala k u&ívání 
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353 autobus% a 31 nákladních aut. I kdy& p$edala po#tovní správa automobilní dopravu 

&eleznici, p$esto si vyhradila pou&ívat v po#tovní p$eprav" motorová vozidla p$i doprav" 

po#tovních zásilek. P$epravu vykonávala jak ve své vlastní re&ii, tak prost$ednictvím 

soukrom!ch dopravc% nebo (eskoslovensk!ch státních drah. Motorizovan!ch po#tovních 

kurz% silni(ních ve státním a soukromém sektoru bylo v polovin" 30 let 3123.158 

         Nejen v pozemní, ale i v letecké doprav" m"la po#ta své místo a zahájila leteckou 

dopravu po#tovních zásilek v prvé $ade ve vnitrozemí a posléze v zahrani(í.. Prvním letem 

uskute(n"n!m továrnou na letadla Aero po dohod" s ministerstvem po#t a telegraf%, byl let 

z Prahy do Chrudimi 13. (ervna 1919, kter!m byly p$epraveny noviny a balíky. V zá$í 1919 

uskute(nili (eskosloven#tí vojen#tí letci let Praha – Pa$í& a v $íjnu provedla vojenská správa 

pravidelné letecké spojení Prahy s U&horodem s mezip$istáním v Bratislav" a Lu(enci. 

Vojenská správa z$ídila pro tento let zvlá#tní „Leteck! dopravní oddíl“ Letadlo 

p$epravovalo po#tu maximáln" do 50 kg celkové váhy. Jednalo se o listovní slu&ební zásilky 

oby(ejné i do-poru(ené, peníze, slu&ební balíky a denní tisk pro Slovensko a Zakarpatskou 

Ukrajinu. Lety se konaly v úter! a pátek z leti#t" v Kbelích v Praze. Pro nedostatek finan(ních 

a  provozních prost$edk% bylo spojení zastaveno koncem $íjna 1919 s tím, &e p$eprava po 

silnicích a &e-leznici je levn"j#í. Vzhledem k neut"#ené situaci dopravní sít" na silnicích a 

&eleznici na Slovensku byl 5. b$ezna 1920 zrealizován oficiální po#tovní let p$epravy zásilek 

z Prahy do Bratislavy letadlem anglické spole(nosti Aicraft Transport and Travel, pod 

zá#titou ministerstva po#t a telegraf%.159 Po#tovní lety v letech 1919-1920 nebyly tehdy 

pravidelné, ale otev$ely cestu k realizaci mezinárodního leteckého po#tovního spojení 

)eskoslovenska. Tomu, aby leteckou p$epravu p$evzalo ministerstvo po#t a telegraf% do 

vlastní re&ie vadil nedostatek finan(ních prost$edk%. Proto byly  uzav$eny dohody se 

soukrom!mi spole(nostmi, které m"ly zabezpe(it pravidelnou leteckou p$epravu  v domácím i 

zahrani(ním styku.160 

     Na základ" zmocn"ní vlády )SR jednala (eskoslovenská po#tovní správa v Pa$í&i v kv"tnu 

a (ervnu 1920 se zástupci francouzské firmy Compagnie Franco-Roumaine de Navigation 

aerriene. Societe anonyme Francoise. P$edm"tem uzav$ené smlouvy byla p$eprava osob, 

zavazadel, zbo&í a po#tovních zásilek mezi Prahou a Pa$í&í, Prahou a Var#avou a Bukure#tí. 

Dopravní povolení bylo spole(nosti ud"leno (eskoslovenskou vládou na deset let. Po#tovní 
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zásilky do Anglie byly p$epravovány na základ" smlouvy spole(nosti Franco-Roumaine de 

Navigation s anglickou spole(ností   Aircraft Transport   and Travel Ltd.   a   mezi   anglickou 

a francouzskou po#tovní správou z roku 1919. Po#tovní letecká doprava na trati Praha-

,trasburk-Pa$í& a zp"t byla zahájena v roce 1920., na trati Praha-Var#ava v roce 1921. 

V dubnu 1920 byl z$ízen pro ú(ely letecké po#ty po#tovní ú$ad na leti#ti v Kbelích.161  

     Ke zna(nému roz#í$ení letecké dopravy do#lo ve druhé polovin" 20 let, kdy na základ" 

smluv mezi sousedními státy m"la (eskoslovenská po#tovní správa mo&nost doru(ovat letecké 

zásilky do celého sv"ta. Rozvoj mezinárodního leteckého spojení )eskoslovenska s $adou 

evropsk!ch stát%  se stal impulsem pro organizování  vnitrostátní letecké dopravy. V letech 

1923 vznikly z iniciativa soukrom!ch podnikatel% dv" soukromé letecké spole(nosti „Ikarus“ 

a „Falco“, které záhy zanikly a iniciativu p$evzal stát. Zku#enosti získal od pracovník% 

(eskoslovenského leteckého dopravního vojenského oddílu, které se staly základem 

(eskoslovenské letecké spole(nosti (6.$íjna 1923) pozd"j#í )SA a sou(asn" základem letecké 

po#tovní p$epravy. Vnitrostátní linka )SA z Prahy do Bratislavy, byla v roce 1924 

prodlou&ena do Ko#ic, v roce 1926 se zapojilo Brno. Na základ" dohody (eskoslovenské 

po#tovní správy a (eskoslovensk!mi aeroliniemi pr%b"hu t$icát!ch let se sestavil pru&n! 

systém vnitrostátní p$epravy po#tovních zásilek. V roce 1933 ji& dopravovalo 5 vnitrostátních 

linek po#tovní zásilky, v(etn" osob. Jak ve vnitrostátní sfé$e , tak v mezinárodní se po#tovní 

styk nadále rozvíjel. Od roku 1924 se leteck! po#tovní styk )eskoslovenska pronikl do 

N"mecka, Dánska, ,védska, Norska, Loty#ska, Finska, Ruska a )íny. Ve slo&it"j#ím leteckém  

spojení byla  doprava dopln"na &eleznicí a lodní dopravou. V!znamn!m mezníkem v rozvoji 

letecké po#tovní dopravy byl rok 1930, ve kterém vstoupila v platnost Sv"tová po#tovní 

úmluva sjednaná v Lond!n". Obsahovala podrobná pravidla t!kající se dopravy leteck!ch 

listovních a balíkov!ch zásilek. Tato úmluva p$ízniv" ovlivnila rozvoj letecké po#tovní 

dopravy díky stanovení ni&#ích leteck!ch p$íplatk% ne& tomu bylo doposud. Tím se stala 

letecká po#ta dostupn"j#í. V tomto roce byl  u nás vydán “P$ehled letecké po#tovní dopravy“, 

kter! podával informace o rozsahu a mo&nostech letecké dopravy listovních a balíkov!ch 

zásilek nejen pro zam"stnance letecké po#tovní p$epravy ale i pro ve$ejnost.162 

 Po(átkem t$icát!ch let dolehla na leteckou po#tovní dopravu  hospodá$ská   krize,   rozvoj   

se    zabrzdil a zmen#il se podstatn"  i po(et p$epravovan!ch po#tovních zásilek. V první 

                                                             
161 Tamté& s. 152. 
162 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Administrativa a organizace #s.po!tovní správy, sign. 
SB:MPA, inv.(. 1010,  karton (. 12. 
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polovin" (ty$icát!ch let do#lo k dal#ímu rozvoji leteckého po#tovního spojení a to do 

vzdálen!ch exotick!ch zemí.163  

     Do stát% Severní a Ji&ní Ameriky se dopravovaly zásilky od roku 1931 v#emi dostupn!mi 

zaoceánsk!mi parolod"mi a poté leteck!mi linkami: nap$. New York-Miami-Cristobal-

Barranquilla nebo New York-Miami-Buenaventura, následn" v roce 1932 dopravovala 

)eskoslovenská po#tovní správa po#tovní zásilky  na Dáln! v!chod a ji&ní Afriky, tím 

zp%sobem, &e zásilky se dopravily letecky do Athén, kde p$istávaly letadla leteck!ch 

zámo$sk!ch linek a odtud pokra(ovaly zásilky letadly do Bandungu na Jáv", Bejrútu 

v Libanonu, Kapského M"sta v na jihu Afriky, dále  za(ala vyu&ívat pro leteckou dopravu 

britskou linku Lond!n-Athény-Kwanza v Tanzánii-Kapské M"sto a linku Lond!n-Athény-

Korá(í-Bombaj-Madrás. Krom" britsk!ch linek vyu&ívala (eskoslovenská letecká po#ta od 

roku 1932 linky francouzské Marseille-Athény-Saigon.164  

     Tím docílila leteckého po#tovního spojení s mnoha (ástmi Afriky, St$edního v!chodu, 

Indie, )íny a Japonska. V ro-ce 1933 byla prodlou&ena vnitrostátní linka Praha-Brno-

Bratislava-U&horod do Klu&e a Bu-kure#ti v Rumunsku. S neustál!m rozvojem  

(eskoslovenské letecké po#ty do#lo k zapojení do sv"tové letecké po#tovní dopravy. Bylo 

navázáno zprost$edkované letecké po#tovní spojení s Austrálií, ostrovy v Tichém oceánu, 

Singapurem.  Rozvoj leteckého po#tovního spojení v Evrop" i mimo ní byl siln" ovlivn"n 

politickou situací, na stran" jedné  nastupujícím fa#ismem a stran" druhé vzr%stem 

mezinárodní presti&e Sov"tského svazu. )eskoslovensko  v roce 1935 prost$ednictvím 

tehdej#ího ministra zahrani(í Edvarda Bene#e navázalo se Sov"tsk!m svazem diplomatické 

styky a v d%sledku politick!ch a vojensk!ch dohod mezi ob"ma státy  p$istoupily 

)eskoslovenské státní aerolinie a po#tovní správa k budování p$ímého leteckého spojení 

)eskoslovenska se Sov"tsk!m Svazem. V zá$í 1936 odstartovalo letadlo z Prahy do Moskvy 

na lince Praha-U&horod-Klu&-Kyjev-Moskva. Úrove* letecké dopravy a tím i letecké po#ty 

v )eskoslovensku vzrostla vybudováním nového leti#t" v Ruzyni v roce 1937. V dubnu 1937 

se dosáhlo kvalitního po#tovního spojení s Itálií. )eskoslovenská po#ta m"la v roce 1938 

letecké po#tovní spojení mezi Prahou a sty m"sty, které zaji#.ovaly dv" letecké spole(nosti 

)SA a )SL ve spolupráci se sedmnácti zahrani(ními partnersk!mi spole(nostmi. 

                                                             
163 )TVRTNÍK Pavel, Cesta po!ty d$jinami,#ást #tvrtá Letecká po!ta objímá sv$t,s.155-157. Praha 1977,OS-31-
018-77-02-59. 
164 )TVRTNÍK Pavel, Cesta po!ty d$jinami,#ást #tvrtá Letecká po!ta objímá sv$t,s.158. Praha 1977,OS-31-018-
77-02-59. 
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Mnichovskou dohodou Dne 30 zá$í 1938 do#lo ke stagnaci a p$e-ru#ení (eskoslovenského 

po#tovního leteckého spojení.165 

 V telegrafním a telefonním provozu se vyskytly v první etap" rozvoje po vzniku 

na#eho státu p$evá&n" obtí&e materiální a technické. Obnovení telegrafních a telefonních 

spojení na území republiky bylo ztí&ené tím, &e monopolní postavení ve v!rob"    telegrafních  

a telefonních p$ístroj% m"ly n"mecké a rakouské firmy a po#tovní správa v (esk!ch zemích je 

tehdy získávala z centrálního skladu po#tovní hospodá$ské úst$edny ve Vídni. Po roce 1918 se 

znateln" projevoval nedostatek p$ístroj%, ale i p$íslu#enství, proto&e v dob" války byla ve#kerá 

v!roba pod$ízena vojenskému ú(elu. Na území na#í republiky nebyly podniky, které by 

vyráb"ly samostatn" pot$eby a za$ízení pro po#tovní, telegrafní a telefonní provoz. Do(asné 

v!chodisko z této situace $e#ila (eskoslovenská po#tovní správa prost$ednictvím likvida(ního 

komisa$e ve Vídni, kter! zprost$edkoval nákup u rakousk!ch firem a jednal také o p$enechání 

ur(itého po(tu p$ístroj% a za$ízení z likvida(ní podstaty. Toto opat$ení bylo ov#em pouze 

do(asné. Záva&n!m technick!m problémem byla otázka náhradních díl% k telefonním 

p$ístroj%m. Aparáty, pou&ívané v P$edlitavsku, a tedy i v (esk!ch zemích, byly odli#ného typu 

ne& p$ístroje u&ívané v Zalitavsku a tím i na Slovensku.166   

Tento problém se t!kal p$edev#ím náhradních sou(ástek, proto&e pro rakouskou 

po#tovní správu ve Vídni pracovala celá $ada n"meck!ch a rakousk!ch firem s pobo(kami 

v zemích koruny uherské. Prost$ednictvím likvida(ního komisa$e ve Vídni byla 8. dubna 1919 

uzav$ena ve Vídni dohoda mezi rakouskou a (eskoslovenskou po#tovní správou, do které byla 

zahrnuta i likvidace civilního telegrafního a telefonního materiálu z úst$edního skladi#t" 

technick!ch pot$eb po#tovní hospodá$ské úst$edny v Hirschstetten u Vídn". Hlavním bodem 

jednání v#ak bylo projednání mo&nosti dohody mezi ob"ma správami o dodání surovin, 

p$edev#ím uhlí z (eskoslovenské strany a zaji#t"ní v!roby pot$ebné m"sí(ní produkce 

p$ístroj% a náhradních díl%, které zprost$edkovávala rakouská vláda u rakousk!ch a 

n"meck!ch firem, jejich& chemick! a elektrotechnick! pr%mysl byl podstatn" vázán na 

dodávkách uhlí ze severo(eské hn"douhelné pánve a ostravské uhelné pánve. Rakouská vláda 

se zavázala zajistit v!vozní povolení na telegrafní, telefonní p$ístroje, p$íslu#enství a ná$adí 

pro pot$eby (eskoslovenské telegrafní správy v celkové hodnot" t$i(tvrt" miliónu korun 

m"sí(n" jako protihodnotu za dodávky uhlí.167 

                                                             
165 Tamté&, s. 158-161. 
166 FATKA Maxmilián, Rukopis 'eskoslovenská po!ta v letech 1918-1938,ev.#.MFa 37, p&ír%st.#.120/1975, 
sign.III/1938, II.díl, #ást 4. Základy a stavba #eskoslovenské telegrafní a telefonní sít$, Po#tovní Muzeum. 
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     Po souhlase (eskoslovenské vlády se ministerstvo po#t a telegraf% zavázalo k tomu, &e 

nezávisle na mno&ství uhlí stanoveného smlouvou dodá zvlá#. pro zú(astn"né firmy (ty$icet 

vagón% (erného uhlí, jejich& distribuci zabezpe(í rakousk! uheln! ú$ad v sou(innosti 

s telegrafní správou a státním ú$adem pro obchod, pr%mysl a &ivnosti, a to tak, aby byly 

p$ednostn" zaji#t"ny objednávky )eskoslovenska v%(i ostatním stát%m. )eskoslovenská 

po#tovní správa hledala i jiné cesty k zaji#t"ní sob"sta(nosti ve v!rob" telegrafních a te-

lefonních p$ístroj%. Ji& po(átkem prosince 1918 byly do Bavorska, ,v!carska a Francie 

vysláni odborníci v oboru telegrafní a telefonní slu&by, aby jednali s p$íslu#n!mi 

francouzsk!mi, n"meck!mi a zejména anglick!mi a americk!mi firmami o dodávkách 

pot$ebn!ch surovin, p$edev#ím m"di a niklu.168S cílem u(init (eskoslovenskou po#tovní 

správu nezávislou na cizích firmách ohledn" sou(ástek pro spojovou techniku, do#lo 

v prosinci 1919 ke z$ízení akciové spole(nosti „Telegrafia“. Na jejím zalo&ení se po#tovní 

správa podílela 59% a zbytek vlastnila 0ivnobanka. V této souvislosti klesla pot$eb a   nákupu 

u víde*sk!ch firem. Následn" do#lo k zalo&ení dal#í akciové spole(nosti  „Kablo-továrna na 

káble a drát"ná lana a.s.“, kde 51% vlastnila po#tovní správa a zbytek ,kodovy závody 

v Plzni.169 

 V oblasti mezinárodního styku byl )eskoslovensku umo&n"n p$ístup  k Sv"tové 

po#tovní unii a Mezinárodní telegrafní unii teprve po mírov!ch jednáních Pa$í&i v první 

polovin" roku 1920.  

V systému organiza(ního $ízení se )eskoslovenská po#ta zprvopo(átku formovala          

na základ" rakousk!ch vzor%. 

Vrchní vedení )eskoslovenská po#ta p$íslu#elo ministerstvu po#t a telegraf% jako 

nejvy##ímu správnímu ú$adu, do jeho& p%sobnosti po#ta pat$ila. Pravomocí ministra bylo 

jmenovat generálního $editele po#t a telegraf%, (leny správního sboru a stálé revizní komise. 

'ízení podniku vykonávalo zmín"né ministerstvo za ú(asti správního sboru, kter! byl 

spole(n! pro po#tu i po#tovní ú$ady #ekové, a& do roku 1930, kdy vznikla Po#tovní spo$itelna, 

jako samostatn! subjekt $ízen! vlastním správním sborem. K ustavení správního sboru 

)eskoslovenské po#ty do#lo rozhodnutím ministra po#t a telegraf% „Ph. Dr. Emila Franke170“                         

ze dne 4. dubna 1925 na základ" § 8 vládního na$ízení (.   206/1924.   V   (ele   osmi(lenného 

a pozd"ji dokonce dvanácti(lenného sboru stál generální $editel. Ostatní (leny tvo$ili ú$edníci 
                                                             
168 Tamté&. 
169 HÁNL, Ji$í – TO,NEROVÁ, Patricia, K problematice organizování #eskoslovenské po!ty po roce 1918, 
Sborník po#tovního muzea 1983, Praha 1983. s. 32 
170  'eskoslovenská po!ta v prv(ch deseti letech samostatnosti, Státní tiskárna v Praze, Praha 1928, str. 5. 
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ministerstva po#t a telegraf%, jeden ú$edník ministerstva financí a dal#í zástupci byli 

z pr%myslov!ch, obchodních, &ivnostensk!ch a odborov!ch kruh%. Do p%sobnosti správního 

sboru nále&ely v#echny zále&itosti )eskoslovenské po#ty, které se t!kaly organizace podniku 

a m"ly vliv na podnikové hospoda$ení. Ve#kerá rozhodnutí podléhala je#t" schválení ministra 

po#t a telegrafu a také jedin" on mohl na$ídit, aby byla ji& d$íve schválená zále&itost znovu 

projednána. Krom" správního sboru zde fungoval i (ty$(lenn! v!konn! v!bor (ustaven 

rozhodnutím ministra po#t a telegraf% z 24. srpna 1926) jemu& p$edsedal rovn"& generální 

$editel po#t. Na starosti m"l p$edb"&né projednání agendy ur(ení správnímu sboru a vy-

$izování mén" d%le&it!ch nebo neodkladn!ch v"cí. Tento systém $ízení  umo&nil   zjednodu#it  

a urychlit projednávání b"&n!ch provozních zále&itostí. Vedle zavedení obchodního ú(tování 

se jednalo o nejpronikav"j#í zm"nu celé reformy171. 

Z Rakousko - Uherska 172jsme v (esk!ch zemích zd"dili z b!valé po#tovní správy 

„'editelství po#t a telegraf%", jejich& oblasti p%sobení se shodovaly  se  zemsk!mi   hranicemi  

a jejich& sídla byla v zemsk!ch hlavních m"stech Praze, Brn" a Opav". Na Slovensku – v Pre-

#purku a v Podkarpatské Rusi – v Ko#icích se hranice okres% shodovaly s hranicemi &up. Po 

rozpadu Rakousko-Uherska v $íjnu 1918 po(alo budování a decentralizace $ízení po#tovního, 

telegrafního a telefonního provozu. V rámci tohoto systému vyplynula nutnost z$ídit 

v p%sobnosti (eského území  vedle dosavadního jediného 'editelství po#t a telegraf% v Praze 

postupn" je#t" dal#í (ty$i nová $editelství, a to v Plzni, Liberci, Pardubicích a )esk!ch 

Bud"jovicích. Z$ízeno z nich v#ak bylo pouze $editelství v Pardubicích a od z$ízení ostatních 

$editelství bylo upu#t"no. Z$ízení „-editelství po!t a telegraf%" v Pardubicích bylo povoleno 

usnesením vlády ze dne 29. dubna 1919, (ís. 229 Sb.  zákon% a na$ízení, jím& mu byl také 

vymezen správní obvod, kter! zaujímal oblast severov(chodních, v(chodních a ji-

hov(chodních 'ech, ohrani#en( na západ$ zhruba #arou od Tanvaldu - *umburku nad 

Desnou p&es .elezn( Brod, Starou Paku, Hradec Králové, Kutnou Horu a N$meck( Brod k Ji-

hlav$ a na v(chod$ tehdej!í zemskou hranicí mezi 'echami a Moravou. Tento jeho obvod 

zaujímal tehdy asi jednu p$tinu 'ech (zbytek - #ty&i p$tiny území 'ech spravovalo pak i na-

dále -editelství po!t a telegraf% v Praze173). 

       Zna(n" rozdílné velikosti jednotliv!ch $editelství vedly mladou (eskoslovenskou 

po#tovní správu k tomu, aby se jejich velikost aspo* pon"kud vyrovnala jednak z$ízením 

nového po#tovního $editelství pro v!chodní )echy v Pardubicích (v r. 1919), jednak 

                                                             
171 Pavel )tvrtník, Jan Galu#ka, Patricia To#nerová, Po!tovnictví v 'echách, na Morav$ a ve Slezsku, s.116 - 117 
172 Státní tiskárna v Praze, 'eskoslovenská po!ta v prv(ch deseti letech samostatnosti, Praha 1928, s. 13. 
173 V$stník ministerstva po!t a telegraf%, v Praze dne 10. #ervna 1919, #.20. 
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roz#í$ením oblasti p%sobení opavského $editelství na úkor brn"nského (r. 1921). Svou 

rozlohou (10 918 km2) bylo nov" vzniklé po#tovní $editelství v Pardubicích v mezivále(né 

dob" na p$edposledním míst" z tehdy existujících #esti $editelství. Men#í bylo jen opavské.  

 Po#tovní ú$ady v obvodu jeho p%sobnosti zprvu nadále pou&ívaly okresní razítka 

rakouského p%vodu, kde $ímská (íslice VII ozna(ovala p$íslu#nost k 'editelství po#t 

a telegraf% v Praze. Teprve p$i zavedení nov!ch (eskoslovensk!ch razítek, kde po#tovní 

$editelství byla ozna(ena arabskou (íslicí v horní (ásti razítka, dostalo pardubické &editelství 

vlastní #íslo, a to #íslo 2. 'ísla nepostupovala podle abecedy, ale podle zem$pisné polohy 

k v(chodu - Praha m$la #. 1, Pardubice #. 2, Brno #. 3, Opava #. 4, Bratislava #. 5, Ko!ice #. 

6 a Podkarpatská Rus #. 7174. 

  Jednotliv!m $editelstvím byly pod$ízeny v#echny jeho v!konné slu&ebny (po#tovní 

ú$ady, po#tovny a telegrafní stavební ú$ady). Po#tovní ú$ady, a. velké (i malé, byly na sob" 

organiza(n" nezávislé a &ádn! z nich nesm"l, zejména v neprovozních otázkách, samostatn" 

rozhodovat bez souhlasu vrchnostensky nad$ízen!ch $editelství. 

 Telegrafní stavební ú$ady byly v!konn!mi technick!mi slu&ebnami a provád"ly 

stavby technick!ch za$ízení pro provoz telegrafní, telefonní a potrubní po#ty. Stejn" jako 

po#tovní ú$ady byly na sob" nezávislé a podléhaly 'editelství po#t a telegraf%. 

 K $ízení provozu t"chto po#tovních ú$ad%, po#toven, telegrafních stavebních ú$ad% 

m"la $editelství administrativní odd"lení vedené právními administrativními ú$edníky,  

technické odd"lení, ú(tárnu a pomocn! útvar (k obstarávání kancelá$ské slu&by). Krom" toho 

byl ka&dému $editelství p$i(len"n hospodá$sk! ú$ad (jako sklad, zásobující v!konné slu&ebny 

po#tovními pot$ebami, nutn!mi k jejich provozu175). 

 Po Mnichovu a následném odtr&ení Sudet od republiky, p$e#ly v#echny po#tovní a te-

legrafní ú$ady odtr&eného území pod správu  n"mecké $í#e.“ Zástupci &í!ského ministerstva 

po!t a #eskoslovenského ministerstva po!t a telegraf% podepsali v Berlín$ 29. &íjna 1938 

Ujednání o provedení otázek plynoucích pro ob$ strany z mnichovského ujednání 

z 29.zá&í176“. 

Dne 4. $íjna vy#el seznam po#tovních ú$ad%, které m"ly b!t v n"kolika vlnách p$edány 

N"mecku, Polsku a Ma/arsku. 

                                                             
174Archivní fond – Sdru)en( inventá& -editelství po!t Pardubice a pod&ízen(ch ú&ad% 1919 – 1949,Pam$tní kniha 
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Vyhrocená napjatá situace se odrazila v organizaci a provozu (eskoslovenské po#ty. 

23.9.1938 nastoupil do funkce ministra po#t a telegraf% JUDr. Karel Dunovsk!, kter! zastával 

funkci velmi krátce, pouze do 7.10.1938, kdy na jeho místo nastoupil, ale pouze jako správce 

brigádní generál Vladimír Kajdo#. Od 13. $íjna p$e#la p%sobnost ministerstva po#t a telegraf%  

ve v"cech slovensk!ch v souladu s usnesením vlády ze 7. $íjna na ministerstvo dopravy pro 

Slovensko v Bratislav" a vládním na$ízením ze 4. listopadu bylo samostatné (eské 

ministerstvo po#t a telegraf% zru#eno a spolu s ministerstvem &eleznic p$evedeno na 

ministerstvo dopravy. Dnem 1.ledna 1939 se v rámci  ministerstva   dopravy    slou(ily b!valé  

podniky )eskoslovenská po#ta pro zemi )eskou a Moravskoslezskou a )eskoslovenské dráhy 

v jeden podnik pod názvem )eskoslovenské dráhy a po#ty v zemích (esk!ch. Jeho 

generálním $editelem se stal „odborov( p&ednosta a p&ednosta prezidia ministerstva dopravy 

JUDr. Ji&í Kamenick(177“ Slovensk! sn"m dne 14.3. 1939 odhlasoval odtr&ení Slovenska od 

(esk!ch zemí. Tímto aktem vznikl Slovensk! #tát. Zbytek republiky 15.3.1939 okupovalo 

N"mecko a  den pozd"ji byl vytvo$en Protektorát )echy a Morava.  V (ervenci vy#lo vládní 

na$ízení o Protektorátních drahách )ech a Moravy a Protektorátní po#t" )ech a Moravy 

v p%sobnosti ministerstva dopravy. Funkci generálního $editele po#t  zastával ing. Josef 

Strnad. Od 25. (ervence musel b!t ú$ední styk protektorátních orgán% s 'í#í veden v!hradn" 

v n"m(in", následn" byly zavedeny nové státní znaky, pe(e. a vlajky. Usnesením ministerstva 

dopravy z 18. zá$í byla v po#tovním styku zavedena jako druh! ú$ední jazyk n"m(ina a dvoj-

jazy(né ozna(ení platilo i pro po#tovní #títy,v!v"sky, ú$ední a po#tovní razítka, po#tovní 

ceniny a celiny, v!platní otisky a ú$ední formulá$e. Po reorganizaci protektorátní správy 

v listopadu 1942 zasahovali do v!konu v#ech hospodá$sk!ch ministerstev , v(etn" 

protektorátního ministerstva dopravy a techniky, které $ídilo i protektorátní po#tu, zástupci 

$í#sk!ch ú$ad%. Protektorátní po#t" v mezinárodním styku nebyla povolena samostatná 

(innost.178 

 )innost státního podniku )eskoslovenská po#ta byla obnovena po osvobození a op"-

tovném sjednocení (esk!ch zemí se Slovenskem. Organiza(ními úpravami, provád"n!mi ve 

spojích po roce 1945, do#lo sice k resortnímu osamostatn"ní po#ty, av#ak v ostatních sm"rech 

se situace ve srovnání s p$edmnichovsk!m stavem podstatn" nezm"nila, a(koliv celá akce 

byla tehdy ozna(ována za decentralizaci správy. V!konné slu&ebny byly nadále $ízeny p$ímo 

centráln" $editelstvím po#t. 
  
                                                             
177 )TVRTÍK, Pavel – GALU,KA, Jan – T0,NEROVÁ, Patricie. Et al. D$jiny po!ty v #esk(ch zemích: X.Po!ta 
a po!tovní zam$stnanci za druhé sv$tové války.,)eská po#ta, s.p, 2000,s.107 - 108. ISBN 80-86437-02-07. 
178Tamté& 
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    6. DRUHOINSTAN)NÍ ORGÁN SPRÁVY NA ÚZEMÍ )SR „'EDITELSTVÍ 
               PO(T A TELEGRAF* V PRAZE“ (1918 - 1935) 

           

V krátkosti úvodem této kapitoly bych cht"la p$ipomenout samotnou historii 

'editelství po#t a telegraf% v Praze, která má své ko$eny  v nejstar#í dob", kdy  pra&sk! 

kní&ecí dv%r m"l spojení s pape&em v 'ím" a s dal#ími panovnick!mi dvory. S postupem (asu 

m"la své posly pra&ská zemská vláda, tzv. p%hon(í, jejich& prost$ednictvím se provozovalo 

listovní spojení s &upními ú$ady, které vyslaly své posly  doru(it obsílky p$íslu#n!m lidem. 

Ji& ve 12. století v Praze se vyskytovali poslové, kte$í  doru(ovali   místním    Pra&an%m    

listy a obsílky, poslové byli placeni obci a nosili stejnokroj. Vedle t"chto posl% existovali 

kn"&#tí poslové (mni#i chud!ch klá#ter%, &ebrav!ch $ád%) pro opatskou a biskupskou 

korespondenci v rámci Prahy a venkova. Za vlády posledních P$emyslovc% se v Praze se 

navázalo po#tovní spojení s N"meckem, Itálií a Nizozemí, prost$ednictvím usazen!ch cizích 

kupc%, kte$í udr&ovali styk s rodnou zemí179. 

           Za vlády Lucemburk% udr&ovalo pravidelné poselné spojení pra&ské kupecké bratrstvo 

s Vídní, Lincem, Vratislaví, 'eznem, Krakovem. Sou(asn" byla z$ízena ú$ední po#ta , která 

za$ídila pravidelné spojení s venkovem,  tehdy královská kancelá$ vysílala dvakrát t!dn" své 

posly ke krajsk!m ú$ad%m do v#ech zemí koruny (eské. Po kupcích provozovali listovní 

spojení $emeslnické cechy v Praze. Po#tu vzali do míst , kde byl trh a  nechali si za doru(ení 

zaplatit. V té dob" byla Praha sídelním m"stem $ímská $í#e a byla sou(asn" po#tovním 

centrem Evropy. Do#lo také k pravideln!m spoj%m ú$ední po#ty, v té dob" byl z$ízen nejvy##í 

zemsk! soud, kter! ve st$edu a v sobotu vysílal královské komorní posly na p$íslu#ná místa 

s písemn!mi rozkazy královského místodr&itelství. Vzhledem k tomu, &e docházelo  (asto 

k pozdnímu doru(ení, do#lo k pokusu za císa$e Zikmunda v Praze z$ídit  stálou instituci pro 

dopravu státní korespondence tzv. Vrchní po#tovní ú$ad, vrchnímu ú$adu byly pod$ízeny 

po#tovní stanice, z$ízené na cestách do Vídn", do $í#e $ímské  a do Vratislavi180. 

             Za vlády Vladislava Jagellonského byla v Praze z$ízeno pravidelné listovní spojení 

s krajsk!mi m"sty. O prvotní státní po#t" v Praze nalézáme zmínku za vlády Ferdinanda I, 

kter! v roce 1527 z$ídil ú$ad po#tmistra. Stal se jím Ambro& z Thurn-Taxisu. Sou(asn" v té 

dob" z$ídil pravidelné doru(ování korespondence soukrom!m osobám. Praha m"la $adu 

posl%, které $ídil tzv. Botenmeister. Za období  vlády Rudolfa II. m"l podle Svátka (doplnit, 
                                                             
179 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví, 'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, #.2,str.28,  
odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 

                  180 Tamté&, str. 29. 
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kdo to byl, podle kterého pramene) m"l po#tovní ú$ad v Praze své sídlo na malostranském 

nám"stí v dom" U K$í&e (íslo popisné 37, odkud vyjí&d"ly po#tovní vozy. 

           Z domu U K$í&e pra&ská po#ta p$esídlila na Maltézské nám. do domu (.p. 480 

s názvem U staré po#ty, kde p%sobil ú$ad do roku 1723. Tehdy  vydané investice na po#tu 

bylo 6000 zlat!ch a p$íjem byl  30 000 zlat!ch. Dostate(n! p$íjem sta(il na pokrytí z$izování 

dal#ích po#tovních ú$ad%. Po#tovní ú$ad U staré po#ty m"l tehdy vrchního po!tmistra, 

kontrolora a #ty&i po!tovní oficiály181. Dle vypráv"ní po#tovního $editele Ji$ího Karáska o d"-

jinách pra&ského po#tovnictví se  prvním po!tovním správcem vrchního po!tovního ú&adu 

v Praze  stal Jan Petr Nell z Nellenberka a Damenacheru, znám( po!tovní odborník a kar-

tograf, od kterého pochází po!tovní mapa n$mecké &í!e v Homanov$ zem$pisnémm atlase. 

Jeho syn Jan Petr, narozen( roku 1672 byl za francouzské války polním po!tmistrem 

v N$mecku a Nizozemí a stal se roku 1710 po!tovním správcem v Praze. Dostal za svou 

#innost ve prosp$ch státu 3. &íjna 1714 titul císa&ského rady a dekretem datovan(m ve Vídni 

22. února roku 1717, byl pov(!en do rytí&ského stavu a dostal dal!í predikát „z Nellenberka“. 

Dal!ím dekretem z 10. b&ezna 1722 byl rodin$ ud$len #esk( inkolát ve starém rytí&ském stav$ 

a diplomem, datovan(m ve Vídni 17. ledna 1822, pov(!ena rodina do stavu rakousk(ch 

svobodn(ch pán% s platností od 13. kv$tna 1821.182 

          V roce 1723 se p$est"hoval vrchní po#tovní ú$ad v Praze do domu v Láze*ské ulici. p. 

482-5 v!#e jmenovaného Jana Petra z Nell. D%m nesl název „Zelen! k$í&“. Po#tovní slu&bu 

zaji#.oval kontrolor Jan Rubner, první po!tovní oficír Josef Reitenberger, po!tovní oficí&i 

Franti!ek Pachmayer, Jan Wurzenthal a Antonín Kuchenhart. Kontrolor m$l plat 1000 

zlat(ch ro#n$, ostatní 500 nebo 350 zlat(ch ro#n$. Vrchní po#tovní ú$ad v Praze organiza(n" 

$ídil 46 ú$ad% v )echách, které se nacházely sm"rem od Prahy do Drá&/an. Jednalo se o tyto 

ú$ady: Tursko, Velvary, Budin" nad Oh$í, Lovosice, Ústí nad Labem a Petrovi(e. Sm"rem 

k Slezsku se jednalo o ú$ady: Radnice u Vino$e, Lysá nad Labem, Nymburk, M"stec Odran!, 

Hradec Králové, Jarom"$ a Náchod. Sm"rem na Víde*: Jesenice, Dnespeky, Byst$ice, Votice, 

Sudom"$ice, Ko#ice, Samokoly, Jind$ich%v Hradec, a Kum&ák. Na $í#ské silnici: Ho$elice, 

Zdice, Cerhovice, M!to Rokycany, Plze*. V Plzni se tra. d"lila a jedna vedla p$es  Ulice, 

St$íbro, )erno#ín, Planou, 0andov do Chebu a  druhá   p$es  Stodo,  Sta*kovy,   Hor#%v   T!n,   

a Klene( do 'ezna a Norinberka. Sm"rem z Lince do Prahy se jednalo o po#tovní stanice 

v Kaplici, Bud"jovicích a Veselí, z Lince do Plzn" se jednalo o po#tovní stanice Bos*any, 

                                                             
181 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví, 'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, 
#.7,str.102, odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 
182 Tamté&, str.120, (.8. 
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Strakonice, Hora&/ovice a Zelenou Horu.183 Následn"  v roce 1742 byl hlavní pra&sk! 

po#tovní ú$ad  p$est"hován na Malostranské nám"stí do domu (ísla popisného 258-15, kde 

p%sobil do roku 1791. Byl to rozsáhlej#í komplex, sjednocen! v jednu budovu. Po#ta ob!vala 

dv" (ásti budovy. Po(et ú$edník% vzrostl z po(tu 6 na 22 ú$edník%. Po#tovní provoz 

obhospoda$oval: 

• Josef rytí$ z Eggerdesu, c.k. rada a vrchní po#tovní správce,  

• Konrád rytí$ z Eggerdesu, první kontrolor, 

• Antonín ,onovsk!, druh! kontrolor a zárove* expeditor po#tovních voz%, 

• Josef Lichtmanegger, kontrolující kasovní oficír, 

• Jan Braunhofer z Braunhofu, první po#tovní oficír a ú(etní, 

• David Habersperg, po#tovní oficír, 

• Karel Rohr, po#tovní oficír, 

• Franti#ek Simeonis, kontrolující po#tovní oficír, 

• Vav$inec Schöbel, kontrolující po#tovní oficír, 

• Jan Brettschneider, po#tovní oficír, 

• Celestin Werner, po#tovní oficír, 

• Josef Viklane, po#tovní oficír, 

• Tadeá# Engelthaler, bezplatn! akcesista, 

• Václav Bergman, bezplatn! akcesista, 

• Michal Kun, ú$ední písa$, 

• Tadeá# Raab, listono# pro Men#í m"sto, 

• Josef Reinel, listono# pro Staré m"sto, 

• Matyá# Woython, listono# pro Nové m"sto, 

• Alois Tochterman z Treumuthu, listovní sb"ratel na Starém m"st" v Dlouhé t$íd" (. 

926-I, 

• Alois Mertel, listovní sb"ratel na Novém m"st", Václavské nám"stí (.844-3, 

• Kristián Wildau z Kruchnovsk!ch, listovní dozorce u v#ech m"stsk!ch bran, 

• Hawle, ú$ední sluha, ustanoven! k odná#ce psaní, poddan!ch u obou listovních 

sb"ratel% na Starém a Novém m"st".184 

                                                             
183 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví,'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, #.3,str.48, 
odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 
184 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví,'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, #.3,str.49, 
odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 
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Z v!#e uveden!ch údaj% m%&eme usoudit, &e po#tovní agenda se podstatn" roz#í$ila, vznikly 

nové po#tovní prvky, sb"rny listovních zásilek, které také d$íve naz!valy tzv. klapa(ková 

po#ta. Název vznikl podle systému oznamování pro podání listovních zásilek do p$íslu#n!ch 

sb"ren. V ka&dé m"stské (tvrti chodili poslí(kové po ulicích a pomocí klapa(ky oznamovali 

lidem o mo&ností podání listovních zásilek na p$íslu#n!ch sb"rnách. Také &idovské m"sto 

m"lo svého po#tovního posla Jáchyma Taussiga.  

           Z d%vod% roz#i$ování po#tovní sít" koncem 18. století do#lo ke z$ízení dal#ího $ídícího 

(lánku v roce 1780 pod víde*sk!m centrálním vedením Vrchní po#tovní správa v Praze 

(Oberpostverwaltung), v její& kompetenci bylo $ízení po#tovního provozu na území  )ech, 

v(etn" Prahy. Vrchním po#tovním správcem se stal Ignác Ji$í Fillenbaum (1777 – 1792)185. 

 V kv"tnu 1792 p$esídlil hlavní pra&sk! po#tovní ú$ad z Lichten#tejnského paláce do 

zru#eného kostela sv. Ma$í na Újezd" v (. 388-III., kter! v roce 1791 s vedlej#í budovou 

zakoupila státní správa za 24000 zlat!ch. Pro provozní pot$eby po#ty plány p$estavby 

zpracoval technick! adjunkt Hawle. Kostelu byla ponechána osmihranná kopule s lucernou, 

ale do#lo k  odstran"ní pozlaceného patriarchálního k$í&e. Z hlavní chrámové lodi se stal kryt! 

dv%r, z chóru a b!val!ch kaplí se vybudovaly kancelá$e a stáje pro po#tovní kon".Vedlej#í 

budova se p$estav"la na po#tovní ú$ednické byty. Vrchnímu pra&skému po#tovnímu ú$adu  

obzvlá#. vyhovovalo prostranství p$ed chrámem z d%vodu vjezdu a v!jezdu po#tovních voz%.  

Zde p%sobila Vrchní po#tovní správa do roku 1849 za p%sobení vrchních po#tovních správc% : 

• 1792 – 1796 Vav$inec Schöbel 

• 1796 – 1802 Josef Prukmayer 

• 1802 – 1806 Jan Webersik 

• 1806 – 1816 Franti#ek Würth 

• 1816 – 1831 Augustin Schöbel 

• 1832 – 1834 Antonín Prukmayer 

• 1834 – 1842 Engelbert Bahr 

•    1843 – 1848 Josef Brandl186 

1.zá$í 1845 do#lo k zahájení po#tovní dopravy po &eleznici na trati Víde*-Brno-Praha. V této 

souvislosti bylo nutné p$emístit Vrchní po#tovní správu  z hlediska po#tovního provozu  

p$emísti do blízkosti nádra&í. Po shledání vhodné budovy p$esídlila Vrchní po#tovní správa do 

                                                             
185,PIRITOVÁ Alexandra, K d$jinám po!tovnictví v 'echách 1722-1918, Vrchní po!tovní správa v 'echách do 
roku       1850,  Národní archiv 2007, s. 37. ISBN 978-80-86712-46-8. 
186 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví,'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, #.,str.169, 
odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 
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budovy  Na Po$í(í (ís. 4/1035, kde sou(asn" byly umíst"ny vozy po#tovní  expedice. V (ele 

ú$adu stál Jan Turneretscher187 do roku 1850. Padesátá léta 19. století byla poznamenána 

nejen tokem reforem státní správy rakouské monarchie vyvolan!ch p$echodem feudálního 

z$ízení na kapitalistické, ale také vlivem pr%myslové revoluce,   r%stem   obchodu,    pr%myslu  

a techniky.  Tyto události m"ly vliv na zm"ny v oblasti po#tovní správy. V!nosem 

ministerstva obchodu, &ivností a ve$ejn!ch staveb z 15. dubna 1849 do#lo k organiza(ním 

zm"nám, z kter!ch vyplynulo rozhodnutí o zru#ení generálního $editelství pro státní dráhy, 

nejvy##í dvorské po#tovní správy a dvorské stavební rady. Kone(n! stav reorganizace 

ministerstva stanovil ministersk! dekret ze 6. února 1850 z$ízením generálního $editelství pro 

komunikace p$i své III. sekci, která byla vnit$n" rozd"lena na t$i odd"lení: 

• Správa &elezni(ní dopravy 

• Správa po#tovnictví 

• Správa telegrafu188 

V d%sledku v!#e uvedené reorganizace do#lo ke zru#ení vrchních po#tovních správ a z$ízení 

zemsk!ch po#tovních $editelství, která na rozdíl od vrchních po#tovních správ m"la b!t (ist" 

správním orgánem , opro#t"n!m od po#tovního provozu. Ke z$ízení po#tovního $editelství 

v Praze (Bömisch Postdirektion in Prag) do#lo na základ"  v!nosu ministerstva obchodu, 

&ivností a ve$ejn!ch staveb ze dne 6.února 1850 s platností od 1. b$ezna.189 Prvním po#tovním 

$editelem v Praze byl jmenován Franti#ek Arlet. Následn" byla vydaná instrukce pro (innost 

zemsk!ch po#tovních $editelství dne 1. listopadu 1850. Od roku 1851 do#lo 

k administrativnímu odd"lení Hlavního po#tovního ú$adu od vlastního $editelství, i kdy& 

nadále sídlili ve stejné budov" do roku 1879. Vzhledem k nevyhovujícím prostor%m se v roce 

1873 p$est"hovalo pra&ské po#tovní $editelství s hlavním po#tovním ú$adem do Jind$i#ské 

ulice 14/909, b!valého hlavního skladu tabáku,190 kde p%sobilo do roku 1932. V d$ív"j#í dob" 

slo&ila budova jako klá#ter celestinek. 

'editelé po#tovního $editelství v Praze: 

• 1849 – 1859 Arlet Franti#ek  
                                                             
187 Jan Antonín Turneretscher byl p&elo)en k ministerstvu obchodu, )ivností a ve&ejn(ch staveb, kde zastával 
vedoucí    funkci v po!tovním odboru. 
188 ,PIRITOVÁ Alexandra, K d$jinám po!tovnictví v 'echách 1722-1918, Vrchní po!tovní správa v 'echách do 
roku       1850,  Národní archiv 2007, s. 45. ISBN 978-80-86712-46-8. 
189 V$stník po!t a telegraf% 1884, #. 117, s.786, Národní archiv, archivní fond -editelství po!t a telegraf%, sign.9,  
Celkem zahájilo svoji #innost na území rakouské monarchie deset po!tovních &editelství, ve Vídni, 
Praze,Brn$,Lvov$ pro Hali# ,'ernovicích pro Bukovinu , Linci, *t(rském Hradci, Insbrucku  pro Tyroly, Terstu 
pro P&ímo&í, Zadarupro Dalmácii. 
190 KARÁSEK Ji$í,  K d$iinám pra)ského po!tovnictví,'eskoslovenská po!ta,telegraf, telefon r.1924, #. 10 , 
s.170, odborn! list pro dopravu po#tovní a p$íbuzná odv"tví . 
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• 1860 – 1871 Jägerbauer Filip 

• 1872 – 1889 Rada Antonín 

         Ú$ední personál po#tovního $editelství v Praze byl slo&en z po#tovního rady, po#tovního 

$editele, adjunkta, po#tovního sekretá$e, vrchního po#tovního komisa$e, ú(etního a po-

kladníka.191  

         Dal#í v!znamn! krok ve v!voji státní po#tovní správy znamenal slou(ení po#tovní 

správy s telegrafní správou.192 Po z$ízení p$evzala nová $editelství agendu p$edch%dc% 

(po#tovního $editelství a telegrafního). Dle  statutu z 29. prosince 1883 byla z$ízena 

organiza(ní struktura.193 'editelství po#t a telegraf% v Praze. )lenila se na sedm odbor%: 

• I. Personální zále&itosti 

• II.Technické zále&itosti telegrafu 

• III. Provoz listovní slu&by 

• IV. Pokladna a provoz pojezdné po#ty 

• V. Provoz vlakové po#ty 

• VI. Disciplinární zále&itosti 

• VII.Ú(tárna 

'editelé 'editelství po#t a telegraf% v Praze: 

• 1884 – 1889  Rada Antonín 

• 1889 – 1908  ,afa$ík-P#tros Franti#ek 

• 1908 – 1918  Kalandra Jaroslav Dr. 

• 1918 – generální $editel po#t a telegraf% Fatka Maxmilián Dr. 

          V#eobecn" pro (innost $editelství po#t a telegraf% byla vydána instrukce v roce 24. 

února 1885.194 Z instrukce  vyplynula pod$ízenost ministerstvu obchodu, &ivností a ve$ejn!ch 

staveb a sou(innost s p$íslu#n!m zemsk!m politick!m ú$adem, na kter! byla p$enesena (ást 

ministerské pravomoci jako na hlavní ú$ad státní správy v p$íslu#n!ch zemích. V kompetenci 

$editelství bylo z$izení po#tovnictví v zemi s v!hradou   z$izování,    slu(ování,    reorganizace  

a ru#ení po#tovních ú$ad%, udílení telegrafních a telefonních koncesí a dosazování ú$edník%, 

tato (innost byla v kompetenci ministerstva a $editelství pouze p$ipravovalo podklady a re-
                                                             
191 ,PIRITOVÁ Alexandra, K d$jinám po!tovnictví v 'echách 1722-1918, Vrchní po!tovní správa v 'echách do 
roku       1850,  Národní archiv 2007, s. 56. ISBN 978-80-86712-46-8. 
192 V$stník po!t a telegraf% 1884, #. 117, s.786, Národní archiv, archivní fond -editelství po!t a telegraf%, sign.9,  
Celkem zahájilo svoji #innost na území rakouské monarchie deset po!tovních &editelství, ve Vídni, 
Praze,Brn$,Lvov$ pro Hali# ,'ernovicích pro Bukovinu , Linci, *t(rském Hradci, Insbrucku  pro Tyroly, Terstu 
pro P&ímo&í, Zadarupro Dalmácii. 
193,PIRITOVÁ Alexandra, K d$jinám po!tovnictví v 'echách 1722-1918, Vrchní po!tovní správa v 'echách do 
roku       1850,  Národní archiv 2007, s. 57-58. ISBN 978-80-86712-46-8. 
194 V$stník po!t a telegraf% 1885, #.18. 
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alizovalo jeho rozhodnutí. Ve v!#e uvedeném slo&ení a agend" p%sobilo pra&ské $editelství 

po#t a telegraf% do vzniku )eskoslovenska. 

         Rok 1918 je v!znamn!m historick!ch milníkem na#í republiky. Dne 28. $íjna 1918 

do#lo ke vzniku samostatného státu, tedy )eskoslovenské republiky. V letech 1918 – 1928 

byla )eskoslovenská republika slo&ena z 5 administrativních zemí a to, )echy, Morava, 

Slezsko,  Slovensko a Podkarpatská Rus. V období 1928 – 1939 bylo )eskoslovensko slo&eno 

ji& jen ze 4 administrativních zemí vzhledem ke spojení Moravy a Slezska.  

          Vznik )eskoslovenské republiky sebou p$inesl v!razné zm"ny, zejména správní, 

hospodá$ské a také politicko – právní. Není tudí& divu, &e dolehly také na provozování 

po#tovních slu&eb. Samotn! vznik )eskoslovenské republiky se v historii po#t projevil 

zejména z$ízením nov!ch institucí a s tím byl spojen také vznik nov!ch po#t. Zatímco 

v b!valém Rakousku – Uhersku spadaly po#ty pod Ministerstvo obchodu, hlavním pilí$em 

(eskoslovenské po#tovní správy se stalo Ministerstvo po#t a telegraf%, jemu& podléhal 

po#tovní, telegrafní, telefonní a radiokomunika(ní provoz. 195 

         Sou(asn" s nov!m ministerstvem vzniklo roku 1918 jako jeho integrální sou(ást i Ge-

nerální $editelství po#t a telegraf% v Praze, z n"j pak roku 1924 podnik )eskoslovenská po#ta. 

Nov" utvo$en! podnik, jeho& sou(ástí byl i Po#tovní ú$ad #ekov!, z%stával dále sou(ástí 

státního monopolu, ale byl spravován podle zásad obchodního hospoda$ení. Zvlá#tnost 

p$edstavovala skute(nost, &e samostatn! podnik nadále vedli minister#tí ú$edníci za ú(asti 

správního sboru. Vlastní podnikovou správu pak vykonávala jednotlivá $editelství po#t a te-

legraf%.196  

 'editelství po#t a telegraf% Praha zaujímalo v celkové rozloze územní obvod 41 106 

km2  na celkov! po(et obyvatel  5 571 906 v uvedeném obvodu. Pra&ské $editelství 

obstarávalo administrativn" právní, odborn" technickou a zdravotní slu&bu. Podle povahy 

agendy bylo rozd"leno na administrativní, technické a zdravotní odd"lení. P$ípadné zm"ny 

v organiza(ní struktu$e pra&ského $editelství následn"  schvalovalo ministerstvo po#t a 

telegraf%. )innost $editelství se vztahovala pouze na v!#e uvedené p$esn" ohrani(ené území, 

naz!vané ú$edním obvodem. Ke snadn"j#í kontrole pod$ízen!ch v!konn!ch organiza(ních 

slo&ek byl ú$ední obvod roz(len"n na inspek(ní okresy, kde vykonávali kontrolu inspek(ní 

ú$edníci pra&ského $editelství. Kontrola se t!kala pravidelné a mimo$ádné revize v#ech 

po#tovních, telegrafních a telefonních ú$ad%. Po(et inspek(ních okres% u pra&ského $editelství 
                                                             
195 Archivní fond  Ministerstvo po#t a telegraf% Praha, Písemnosti z doby p&evratu, sign. SB:MPAI, inv.(. 1008 
(1918-1919), karton (.2. Národní archiv. 
196 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání prv. s. 

88. ISBN 978-80-7277-405-0. 
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byl 18. Tento po(et byl závisl! na územní rozloze ú$edního obvodu a na hustot" po#tovní sít". 

Jak u& jsem se zmínila v #esté kapitole „)eskoslovenská po#ta po roce 1918“ vzniklo na 

území )eskoslovenska #est ú$edních obvod% $editelství po#t a telegraf%, jejich& sídla byla 

v Praze, v Pardubicích, v Brn", v Opav", v Bratislav"  v Ko#icích. Pro zajímavost bych uvedla 

srovnání ostatních $editelství s pra&sk!m $editelstvím v rozloze územního obvodu, po(tu 

inspek(ních okres% a obyvatel po roce 1918.197 

'editelství po#t a telegraf% územní obvod v km2 po(et inspek(.okres%    po(et obyv. 

Praha    41 106    18     5 571 906 

Pardubice   10 818    5     1 410 233 

Brno     21 299    7     2 257 676 

Opava       5 511   3     1 013 293 

Bratislava   29 279    6     2 212 007 

Ko#ice    32 251    5     1 786 355 

 Do (ela 'editelství po#t a telegraf%  byl ustanoven z hlediska systemizace ú$edník 

právního vzd"lání. U v"t#ích $editelství v Praze, v Brn" a v Bratislav" byl za$azen do I.  

platové stupnice s ú$edním titulem „Prezident $editelství po#t a telegraf%“, u men#ích 

$editelství v Pardubicích, v Opav" a v Ko#icích byl za$azen do 2. platové stupnice s ú$edním 

titulem „ Vládní rada“.  

 Systemizace ostatních zam"stnanc% $editelství se d"lila na: 

• slu&ební t$ídu Ib 3 kategorie ú$edník% slu&by – právní, technické a zdravotní 

• slu&ební t$ída II. 2 kategorie ú$edník% slu&by – ú(etní,  a provozní 

• slu&ební t$ída III. 2 kategorie ú$edník% slu&by – dopravní a pomocné technické slu&by 

• slu&ební t$ída IV. kategorie ú$edník% slu&by – kancelá$ské 

Slu&ební místa pragmatikálních z$ízenc% rozd"lena pouze do kategorií, ne do slu&ebních t$íd. 

U 'editelství po#t a telegraf% byly z$ízeny 3 kategorie z$ízenc% – kancelá$sk!ch, v!konné 

slu&by, pro odborné slu&by. Ka&dé 'PT m"lo svého léka$e. V!razn" se zlep#ila pé(e o 

zam"stnance.Tento systém byl stejn! u v#ech $editelství.198 

Organiza(ní struktura 'PT: 

'editelství po#t a telegraf%: 

• Po#tovní, telegrafní a telefonní ú$ady – p$íslu#nému po#tovnímu ú$adu byla po$ízena 

p$ímo po#tovna  nep$ímo 'PT 

                                                             
197 BU)EK, Jan, MACH,  Ladislav, MAREK, Karel, 'eskoslovenská po!ta a Po!tovní spo&itelna, Organizace a 
správa, s. 18,  s. 23,  Ministerstvo po#ta a telegraf% vlastním nákladem, Praha 1932 
198 Tamté&, s.54 
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• Telegrafní stavební ú$ady 

• Hospodá$ské ú$ady 

• Ohla#ovny a úlo&ny 

• Domovní správy 

V!#e uvedená organiza(ní struktura byla platná pro v#echna 'editelství po#t a telegraf%.199 

 V!konné slo&ky – po#tovní, telegrafní a telefonní ú$ady u 'PT Praha vykonávaly 

vlastní provozní slu&bu. Po#tovní ú$ady obstarávaly po#tovní slu&bu, po#tovní a telegrafní 

ú$ady vedle po#tovní slu&by m"ly slu&bu telegrafní, pop$ípad" telefonní. Pokud m"l ú$ad na 

starosti pouze telegrafní nebo telefonní slu&bu, nesl název telegrafní nebo telefonní úst$edna. 

Rozli#ovaly se dle ní&e uveden!ch r%zn!ch hledisek. Nejvíce zastoupen!m typem v tehdej#í 

dob" byly smí#ené po#tovní a telegrafní ú$ady, které obstarávaly v#echny v!#e uvedené t$i 

druhy slu&eb, nebo slu&bu po#tovní a telegrafní. Nicmén" se ve velké mí$e vyskytovaly pouze 

po#tovní ú$ady bez telegrafní a telefonní slu&by. Jednalo se vícemén" o nejmen#í po#tovní 

ú$ady umíst"né v mén" v!zna(n!ch hospodá$sk!ch oblastech.200 

 Dále se d"lily podle doby trvání, na do(asné, sezónní a stálé. Do(asné se z$izovaly 

z d%vod% v!znamn!ch p$íle&itostí (slavnosti, v!stavy, kongresy). Ob(asné se z$izovaly 

periodicky p ur(itou dobu v roce, zejména na období láze*ské, letní, zimní   sezóny. Stálé 

ú$ady m"ly dobu trvání neomezenou.Ú$ady byly samostatné nebo filiální, tzn. v pod$ízenosti 

p$íslu#ného po#tovního ú$adu. P%sobnost samostatného ú$adu se vztahovala na ur(it!, 

po#tovní správou p$esn" vymezen! územní obvod, kter! tvo$il po#tovní okres daného ú$adu. 

Po#tovní ú$ady zastávaly provozní slu&bu podací, dodací, expedi(ní, nádra&ní a celní.  

Telegrafní slu&ba se d"lila na podání, instradování, doru(ování telegram%. Z technického 

hlediska se k telegrafnímu  provozu u&ívalo  r%zn!ch telegrafních p$ístroj%: Morse%v, klapák, 

Hughes, Bauxit, rychlotelegraf, radiotelegraf, potrubní po#ta, telefon. Telefonní slu&ba byla 

bu/ místní, omezená na zprost$edkování telefonních hovor% v místní telefonní síti nebo 

mezim"stská, která zprost$edkovávala telefonní hovory mezi úst$ednami r%zn!ch místních 

sítí. Mimo v!#e uveden!ch stabilních po#tovních  a telegrafních ú$ad% existovaly je#t" 

vlakové po#ty, které zprost$edkovávaly po#tovní dopravu mezi  místn" od sebe vzdálen!mi 

po#tovními ú$ady a ú$ady z$ízené p$i  &elezni(ní trati. Obecn" m%&eme $íci, &e se jednalo o 

pohybliv! po#tovní ú$ad, kter! mimo dopravy zásilek  také zpracovával po#tovní zásilky, 

                                                             
199 BU)EK, Jan, MACH,  Ladislav, MAREK, Karel, 'eskoslovenská po!ta a Po!tovní spo&itelna, Organizace a 
správa, s. 18,  s. 23,  Ministerstvo po#ta a telegraf% vlastním nákladem, Praha 1932 
200 Tamté& s. 33 
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které mu byly odevzdány k doprav". Vlková po#ta nebyla samostatn!m po#tovním ú$adem, 

ale organiza(n" podléhala p$íslu#nému nádra&nímu po#tovnímu ú$adu.201 

 V#echny samostatné po#tovní, po#tovní a telegrafní ú$ady, nebo telegrafní, telefonní  

úst$edny se podle velikosti zat$i/ovaly do t$íd bez ohledu jakou provozní slu&bu zastávaly, ty 

se dále d"lily na stupn", podle toho kolik bylo z$ízeno ú$ednick!ch míst. 

Ú$ady I. t$ídy- místo p$ednosty na pln! úvazek, více jak 12 ú$ednick!ch míst na pln! úvazek 

(dozor(ích a subalterních). T$ída se dále d"lila na dva stupn".  

• 1. stupe* ú$ady s více ne& 100 ú$ednick!ch míst vedle p$ednosty 

• 2. stupe* ú$ady s po(tem více ne& 12 a& v(etn" 100 ú$ednick!ch míst v(etn" p$ednosty 

Ú$ady II. t$ídy – místo p$ednosty na pln! úvazek, m%&e b!t jako jedno ze z$ízen!ch 

ú$ednick!ch míst, nebo samostatn", do 12 ú$ednick!ch míst na (áste(n! i pln! úvazek. 

Ú$ady III. t$ídy – z$ízeno jedno ú$ednické místo pro p$ednostu  ú$adu na (áste(n! úvazek, 

jedná se o men#í po#tovní ú$ady, kde jsou zam"stnaní pouze po#tovní expedienti v rámci 

smluvního vztahu. T"mto ú$ad%m se $íkalo expedientské ú$ady III. t$ídy. 

Ú$ady II. a III. t$ídy se d"lily do jednotliv!ch stup*% (1 -6) dle pracovní jednotek, tzn. podle 

staticky vykázan!ch pracovních úkon%. V po#tovním provozu se jednalo nap$. o po(et 

podan!ch, doru(en!ch a p$ekartovan!ch doporu(en!ch zásilek, balík%, cenn!ch psaní, po(et 

podan!ch a vyplacen!ch po#tovních poukázek, po(et podan!ch #ekov!ch v!platních lístk% 

atd., v telegrafním provozu po(et podan!ch, do#l!ch a p$etelegrafovan!ch telegram%, 

v telefonním provozu  podle po(tu místních hovor%.   Podle zat$íd"ní se odvíjelo platové 

za$azení zam"stnanc%.202 

 Na základ" na$ízení MPT v Praze, (. j.  65726-II-1925 bylo ustanoveno u 'editelství 

po#t a telegraf% v Praze ní&e uvedené zat$íd"ní po#tovních ú$ad%: 

Po(et po#tovních ú$ad%  T$ída   Stupe* 

  10     I.   1 

  72     I.   2 

161     II.   1 

  48     II.   2 

Po(et po#tovních ú$ad%  T$ída   Stupe* 

  52     II.   3 
                                                             
201 BU)EK, Jan, MACH,  Ladislav, MAREK, Karel, 'eskoslovenská po!ta a Po!tovní spo&itelna, Organizace a 
správa, s.34,  Ministerstvo po#ta a telegraf% vlastním nákladem, Praha 1932 
202Tamté& 35 - 37  
Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben, sign I, inv. (.1077, 1918 – 20 karton (. 
172. Národní archiv. 
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144     II.   4 

357     II.   5 

181     II.   6 

254     III.   1 

  65     III.   2 

  29     III.   3 

   5     III.   4 

   1     III.   5 

 

Po(et míst p$ednost%     T$ída   Stupe*  

po#tovních ú$ad% 

10 míst po#tovních vrchních $editel%  u p.ú,  I.   1 

72 míst po#tovních $editel% u p.ú.   I.    2 

261 míst  vrchních po#tmistr% u p.ú.   II.   1, 2, 3 

682 míst po#tmistr% u p.ú.    II.   4, 5, 6 

355 míst smluvních po#t. Expedient% u p. ú.  III.   1, 2, 6 

Ozna(ení ú$ad% je zpravidla názvem obce, ve které je ú$ad z$ízen. Nap$. Po#tovní a telegrafní 

ú$ad Praha, pokud je v obci více ú$ad%, ozna(uje se po$adovou arabskou (íslicí, nap$. 

po#tovní a telegrafní ú$ad Praha 1, po#tovní ú$ad Praha 2 atd. Z$izování ú$ad% povoluje 

ministerstvo po#t a telegraf%203 

Dal#í v!konnou slo&kou 'PT Praha byly Telegrafní stavební ú$ady, které vykonávaly 

technickou  slu&bu, tzn.zaji#.ovaly a provád"ly stavební práce technick!ch za$ízení pro 

telegrafní, telefonní provoz, pro provoz potrubní po#ty a sou(asn" zaji#.ovaly údr&bu 

technick!ch za$ízení. U ka&dého stavebního a telegrafního ú$adu se z$izovaly mechanické 

dílny a skladi#t" stavebního matriálu. Název ú$adu se p$i$azuje podle místního názvu, kde by 

ú$ad z$ízen. U 'PT Praha bylo z$ízeno 17 Telegrafních stavebních ú$ad%. V Praze 6, v Plzni 2 

a po 1 ú$adu v Chebu, V Chomutov", v )esk!ch Bud"jovicích, v Karlov!ch Varech, 

v Liberci, v Mladé Boleslavi, v Tábo$e, v Teplicích – ,anov", v Ústí nad Labem, vedle t"chto 

                                                             
203 Archivní fond MPT Praha, Organizace slu)eben, sign I, inv. (. 1119, karton (. 290, 1920-25, Národní archiv 
Sbírka 'PT Praha, Doklady k historii -editelství po!t a telegraf% v Praze, sign 'PT II/1, inv. (., 210, 1918-1935, 
karton (. 2, Po#tovní muzeum,  
BU)EK, Jan, MACH,  Ladislav, MAREK, Karel, 'eskoslovenská po!ta a Po!tovní spo&itelna, Organizace a 
správa, s.40-45,  Ministerstvo po#ta a telegraf% vlastním nákladem, Praha 1932. 
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ú$ad% existovala v Praze státní kabelová stavební telefonní správa v její& kompetenci bylo 

z$izování telefonní sít" v Praze. 

Hospodá$sk! ú$ad zaji#.oval ze skladu v!dej materiálních pot$eb pro slu&ebny a 'PT 

Praha. Ohla#ovny, úlo&ny tzv. provozní slu&ebny odstra*ovaly závady, které se vyskytovaly 

p$i doprav" po#tovních zásilek. Tato organiza(ní struktura a systém (innosti byl platn! pro 

provoz v#ech 'editelství po#t telegraf%.204 

          První akty osamostatn"ní (eskoslovenské po#ty se odehrály na 'editelství po#t a te-

legraf% v Praze, kdy se pomalu odd"lovala vlastní agenda $editelství od vznikající agendy 

nové úst$ední správy. V tuto dobu byl také jmenován generálním $editelem po#t a telegraf% 

doktor Maxmilián Fatka205. V praxi se ov#em obojí agenda (asto prolínala jak po stránce 

v"cné, tak i spisové a personální. Po odd"lení agendy $editelství od agendy úst$ední správy 

za(alo $editelství jako takové samostatn" fungovat od 1. prosince 1918. 'editelem byl 

jmenován vrchní po#tovní rada Josef Hesoun206, kter! p$evzal správu z rukou generálního 

$editele M. Fatky. Jeho zástupcem byl ustanoven vrchní po#tovní rada Josef 'ídk!. Pro nov" 

z$ízené Ministerstvo po#t a telegraf% byly z $editelství povolány ty nejlep#í a odborné síly. 

'editelství bylo takto postaveno do slo&ité situace zejména po stránce personální a v!konné, 

jeliko& zejména v Praze jako hlavním m"st" nov" vzniklého státu bylo t$eba zdolat zcela 

mimo$ádné p$eká&ky. Vzhledem k tí&ivé situaci byli na základ" prezidiálního rozhodnutí (.j. 

2598/PP-18 povolání do slu&by prezidia administrativní ú$edníci: 

• po#tovní rada Jan Vázn! 

• po#tovní rada Rad. )letack! 

• po#tovní tajemník Emil Mejst$ík 

• po#tovní tajemník Josef Farsk! 

• po#tovní komisa$ Otto Ku(era 

• po#tovní komisa$ Josef Schüllinger207 

Aby byla docílena postupn" konsolidace v provozní a správní (innosti, vydával generální 

$editel Maxmilián Fatka r%zná na$ízení a ob"&níky. K odstran"ní, bez jakéhokoliv po#kození 

                                                             
204 BU)EK, Jan, MACH,  Ladislav, MAREK, Karel, 'eskoslovenská po!ta a Po!tovní spo&itelna, Organizace a 
správa, s.46-49,  Ministerstvo po#ta a telegraf% vlastním nákladem, Praha 1932 
205 -PT Praha, sign.203, p&ír.#.1255/1930, krabice 2, ob$)ník #.2599-PP-1918 v!em pod&ízen(m slu)ebnám 
v království 'eském od dosavadního &editele Dr. Jaroslava Kalandry, kde oznamuje své p&edání správy 
&editelství po!t a telegraf%v Praze plnomocníku Národního v(boru Dr. Maxmiliánu Fatkovi. 31. &íjna 
1918,Po!tovní muzeum. 
206 -PT Praha, p&ír. #. C41Po&adník z&ízenectva po!tovní a  telegrafní správy,Po!tovní muzeum. 
207 -PT Praha, sign.206, p&ír.#.78/2000, krabice II, Prezidiální na&ízení -PT v Praze,povolání ú&edník% do 
prezidiální slu)by,Po!tovní muzem. 
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budov, st"n, fasád, razítek, stejnokroj% m"ly b!t odstran"ny rakouské znaky, sundány obrazy 

b!val!ch rakousk!ch vládc% .208 

Mimo platné slu&by je& pra&ské $editelství poskytovalo byla hlavn" d%le&itá stránka 

finan(ní. D%vodem bylo pozastavení (innosti filiálky rakousko uherské banky a tudí& se práv" 

po#ta musela starat o peníze státu, kterému je ze sv!ch p$íjm% poskytovala zálohu 

v hotovostech, je& se pohybovaly pravideln" v desítkách milion%. Je t$eba zd%raznit, &e p$i 

následujícím okolkování pen"z bylo jen na hlavním po#tovním ú$ad" v Praze zpracováno 

bankovek v#eho druhu za p%l miliardy.  

V prvních pop$evratov!ch dnech byla u pra&ského $editelství z$ízena cenzurní komise 

telegram%, která v#ak byla pod$ízena p$ímo generálnímu $editeli. Komise byla ur(ena ke 

zkou#ení telegram% v zájmu bezpe(nosti státu, aby mohlo b!t brán"no ka&dému ohro&ení 

nejen po stránce vojenské, ale také hospodá$ské a politické. Pracovala co nejliberáln"ji 

v zájmu bezpe(nosti mladého státu v p$ímém styku s $adou ministerstev (zejména 

s Ministerstvem národní obrany, vnitra, zahrani(ních v"cí, financí, zásobování i ú$adem pro 

potírání lichvi).209 Pozd"ji byly cenzurní komise z$ízeny také v Plzni, v Ústí nad Labem, 

Liberci, Karlov!ch Varech mimo obvod $editelství i v Brn", Bohumín", Bratislav" a Ko#icích. 

V roce 1920 byla zlikvidována a spisy a pom%cky odevzdány zpravodajskému odd"lení 

Ministerstva národní obrany.210  

          'editelství bylo je#t" dlouhou dobu v obtí&né personální situaci, nebo. hlavn" z jeho 

obvodu (Prahy) byli vysíláni ú$edníci k udr&ení po#tovního provozu na Slovensku. Pra&ské 

$editelství vyslalo na Slovensko více ne& 1500 ú$edník%. Do#lo tedy k p$ijímání nov!ch sil. 

Pop$evratové pom"ry ú$edník% v#ak nebyly p$íli# lákavé, obzvlá#t" pro kvalifikované síly, 

tudí& se hled"lo spí#e na kvantitu ne& na kvalitu. Stále více ub!valo odborn" vy#kolen!ch 

pracovník%. Aby $editelství nalákalo nové lidi nebo udr&elo stávající, otev$elo odborné 

dopravní vzd"lávací kurzy pro sv%j dorost. Tento dorost v#ak na daném míst" p$íli# dlouho 

nevydr&el. P$i první p$íle&itosti, kdy se jim naskytla nabídka zejména ze soukrom!ch 

podnik%, odcházel s domn"ním lep#í budoucnosti. Dal#ím problémem, se kter!m se muselo 

$editelství vypo$ádat byla #patná bytová situace v Praze. 'editelství bylo dislokováno po celé 

Praze a (ast!m st"hováním slu&ba a zejména trp"la její rychlost . R%zná odd"lení $editelství 

byla dislokována do r%zn!ch budov  po Praze. Ji& p$ed p$evratem byla n"která odd"lení 
                                                             
208 Sbírka 'PT Praha, sign. 208, p$ír.(.78/2000, krabice II, Ob$)ník -PT:odstran$ní rakousk(ch znak% a obraz% 
rakousk(ch vládc%, Po!tovní muzeum. 
209Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1277/1930, krabice III, ú&ední spisy -PT. Po#tovní muzeum. 

                  210 Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1278/1930, krabice III,p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a 
telegraf%. Po#tovní muzeum. 
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umíst"na mimo budovu hlavní po#ty, té& na Kocand" u Rudolfina a v Jeruzalémské ulici, ve 

svatováclavské zálo&n" bylo evakuované $editelství bukovinské. Po p$evratu byly najaty 

místnosti, kde jen bylo mo&no. Nap$íklad v Klárov" ústavu slepc% (pro technickou skupinu, 

pozd"ji zde byly provád"ny odborné kurzy), dále byly najaty hostinské místnosti v Hainovce 

a u ,illera ve Slezské ulici na Král. Vinohradech (zde probíhaly montérské kurzy), dále #koly 

na 0i&kov", Pern#t!novo nám"stí, (Hughesov! kurz) a u sv. Jind$icha (pro $editelství, pozd"ji 

#ekov! ú$ad a slovenské kurzy), byly také koupeny n"které objekty a vystav"ly se pavilony na 

Smíchov". Je tedy z$ejmé, &e takovéto rozpt!lení ú$adoven $editelství p%sobilo nejv"t#í potí&e 

v rychlém chodu slu&by, jmenovit" na za(átku, kdy bylo t$eba b!t s jednotliv!mi odd"leními 

v neju&#ím styku a telefonní spojení nemohlo dostate(n" nahradit nutnost tohoto 

bezprost$edního styku.211 Z toho d%vodu byly tém"$ denn" svolávány sch%ze a porady 

p$ednost% odd"lení a jejich koncipient% do zasedací sín" presidia v Jind$i#ské ulici, kde se 

jednalo zejména o nejnaléhav"j#ích v"cech  jako byly v"ci personální i provozní a byly 

vyt!(eny sm"rnice pro dal#í postup a opat$ení. 212 

          Dne 1. Srpna 1919 bylo otev$eno pardubické $editelství, kterému bylo z pra&ského 

$editelství p$id"leno celkem 411 po#tovních ú$ad%, tak&e po(et po#tovních ú$ad% pra&ského 

$editelství klesl z 1838 na 1427. Brzo na to do#lo i k p$evzetí $editelského personálu, p$i (em& 

ode#lo z Prahy do Pardubic celkem 23 ú$edník% právních, 11 technick!ch a 6 ú(etních, mimo 

p$íslu#ného a stále dopl*ovaného po(tu personálu dopravního, kancelá$ského a pomocného. 

Bereme – li v úvahu je#t" to, &e do Ministerstva po#t a telegraf% bylo do té doby povoláno 27 

ú$edník% právních, 10 technick!ch a 14 ú(etních, dále do Opavy byli exponováni dva ú$edníci 

právní, na Slovensku pak 10 ú$edník% právních, 16 technick!ch a 6 ú(etních, bylo pra&ské 

$editelství ve skute(nosti obsazeno celkem 118 ú$edníky právními, 77 technick!mi a 66 

ú(etními. Bylo tudí& nutno nahrazovat úbytek sil spolehliv!mi odborníky z $ad ú$edník% 

dopravního oboru a zejména pak lidi studující práva s povolením ministerstva po#t a te-

legraf%. Stav právního, technického a ú(etního personálu pra&ského $editelství a jeho 

fluktuace ode dne 28. $íjna 1918 do konce roku 1919 je zjevn! z následujícího p$ehledu:213 

 

 

 

 

                                                             
                  211 Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1277/1930, krabice III, ú&ední spisy -PT. Po#tovní muzeum. 

212212 Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1278/1930, krabice III,p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a 
telegraf%. Po#tovní muzeum 

                 213 Tamté&. 



 - 96 - 

Stav personálu ke dni 28. $íjna 1918 

tabulka 1 

Kategorie ú$edník% 
Stav 

Systematizovan! Skute(n! 

Konceptní 159 150 

Techni(tí 73 74 

Ú(etní 106 90 

 

 

 

Po státním p$evratu ode#lo do ministerstva po#t a telegraf%: 

tabulka 2 

Konceptních ú$edník% 27 

Technick!ch ú$edník% 10 

Ú(etních ú$edník% 14 

 

K nov" z$ízenému $editelství v Pardubicích ode#lo 30. zá$í 1919 

tabulka 3 

Konceptních ú$edník% 23 

Technick!ch ú$edník% 11 

Ú(etních ú$edník% 6 

 

Stav personálu ke dni 31. prosince 1919 

tabulka 4 

Ú$edníci 

Stav Z nich exponováno 

Systemizo- 

van! 
skute(n! 

V 

min.po#t 

a tel. 

Na 

Slovens

ku 

V 

Opav" 

Zb!vá 

tudí& 

Konceptní 129 134 4 10 2 118 

Techni(tí 58 101 8 16 - 77 

Ú(etní 86 72 - 6 - 66 

 



 - 97 - 

            Do konsolidujících pom"r% ru#iv" zasáhl vpád ma/arsk!ch bol#evik% na Slovensko 

v kv"tnu roku 1919, kter! trval do 5. (ervence tého& roku. Byla vyhlá#ena (áste(ná 

mobilizace vojska, Sokolstva a dobrovolník%. U pra&ského $editelství bylo ihned vojensky 

zformováno telegrafní odd"lení z $ad zam"stnanc%, vyzbrojeno a odesláno na Slovensko. 

Druhá mobilizace byla na$ízena za Karlova pu(e v $íjnu 1921. Z prezidia $editelství se 

spole(nou sou(inností s d%stojníky generálního #tábu byly vysílány mobiliza(ní rozkazy do 

v#ech kon(in republiky. Ve#keré telegrafní a telefonní spojení  fungovalo   bezvadn",    rychle  

a dochviln" a nebyly hlá#eny &ádné závady a poruchy v rychlé doprav" mobiliza(ních 

telegram% a zásilek. Byla to velká zkou#ka po#tovního personálu v tomto slo&itém období. To 

dokazuje také ve$ejn! dík z nevy##ích míst, tlumo(en! pak Ministerstvem po#t a telegraf% 

v#emu po#tovnímu personálu. Po v#ech t"chto událostech po#tovní správa p$istoupila 

cílev"dom" k dal#ímu budování a zdokonalování po#tovního, telegrafního a telefonního 

za$ízení. V obvodu pra&ského $editelství byla z$ízena celá $ada nov!ch  telegrafních a te-

lefonních vedení, v celé $ad" m"st byly postaveny moderní po#tovní budovy, byly roz#í$eny 

automobilové linky, z$ízena vzdu#ná doprava po#tovních zásilek, vybudována mezinárodní 

telefonní spojení a v oboru personální politiky do#lo také k ustálení. 214 

         V roce 1924 se stala )eskoslovenská po#ta podnikem ”spravovan!m podle zásad 

obchodního hospoda$ení”. Vrchní $ízení z%stalo na Ministerstvu po#t a telegraf%, p$i(em& jako 

poradní orgán ministra byl z$ízen Správní sbor podniku )eskoslovenská po#ta. Provozní 

$ízení zaji#.ovala nadále $editelství po#t a telegraf%. 

'editelství po#t a telegraf% v Praze byly pod$ízeny v!konné ú$ady:  

•  Telegrafní stavební v"cnou p%sobnost p$i v!stavb" telekomunika(ních a ra- 

diokomunika(ních za$ízení. Pro rozsáhlej#í stavby z$izovaly telegrafní stavební správy 

• Po#tovní ú$ady 

• Po#tovní a telegrafní ú$ady, zpo(átku pracující i jako orgány po#tovní automobilové     

p$epravy 

• Po#tovny 

• Smluvní telefonní ve$ejné hovorny nap$. v turistick!ch chatách 

• Po#tovní ú$ady zájemnické z$izované na &ádost velk!ch podnik% apod. 

• Do(asné po#tovní ú$ady z$izované na v!stavách, slavnostech aj. 
                                                             
214 Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1278/1930, krabice III, p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a 
telegraf%.Po#tovní muzeum. 
Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Administrativa a organizace #s.po!tovní správy, sign. 
SB:MPA, inv.(. 1010,  karton (. 12. Národní archiv. 
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• Telegrafní ú$ady 

• Telefonní ú$ady (úst$edny) 

          Co se t!(e automobilové dopravy, byla z po(átku sou(ástí agendy p$ímo 'editelství 

po#t a telegraf%. Po nár%stu po(tu tratí a provozu byla z$ízena samostatná slu&ebna, která m"la 

ve své p%sobnosti automobilovou dopravu jak osobní, tak nákladní v(etn" gará&í a opra-

várenství. Od roku 1926 byla postavena na rove* 'editelství po#t a telegraf%. První sídlo 

získala od pra&ské obce ji& v roce 1919 p$ímo ve vy#ehradské citadele (nyní Vy#ehradské 

sady). V roce 1923 vyrostly ve Vr#ovicích rozsáhlé gará&e a v roce 1926 pak je#t" úst$ední 

dílenská, skladi#tní a kancelá$ská budova. V roce 1933 byly v#echny slu&ebny i prost$edky 

t!kající se dopravy p$evedeny pod $ízení ministerstva &eleznic. Zavedené motorizované 

po#tovní spoje tak dále zaji#.ovala dráha a po#ta musela vybudované prostory opustit.215  

          Pra&ské $editelství m"lo dal#í d%le&it! úkol a to vzd"lání ú$edník% nejen v Praze, ale 

také na Slovensku. B"hem rychle se vyvíjejících pom"r% po$ádalo pra&ské $editelství tzv. 

Slovenské kurzy pro uchaze(e o ú$ednická místa na Slovensku. Takové kurzy byly 

uspo$ádány dva, v roce 1920 a 1921. Krom" odborn" – v!chovného ú(elu #lo i o to, aby se 

sloven#tí ú$edníci vychováni ma/arsky seznámili s (esk!mi pom"ry a byli $ádn" vzd"láni pro 

slu&bu a usm"rn"ni i po stránce národnostní a státní. V kurzech p$edná#eli p$ední odborníci. 

Do ka&dého kurzu bylo za$azeno asi 300 Slovák% je& byli ubytováni ve #kole u Sv. Jind$icha, 

kde byly i u(ební sály a jednak v budov" ministerstva.  'editelství   obdobn"   pe(ovalo   také  

o (eské ú$edníky. Jeliko& práv" na pra&ském $editelství bylo dopl*ování ú$edník% do ostatních 

obvod%, vzd"lávalo tedy v"t#inu po#tovních ú$edník% po celé republice.  

         Na území tehdej#ího )eskoslovenska byli obyvatelé r%zn!ch národností. Bylo tudí& 

nutné sjednotit jazyk, kter! se na po#tách bude pou&ívat. Byl tedy vydán ob"&ník se 

souhlasem Národního v!boru (v kone(né úprav" pak §1. zák. z 28./10. 1918) o jazykové 

rámcové úprav" pro po#tu, telegraf a telefon.216 Z tohoto ustanovení vypl!valo, &e ú$edním 

jazykem po#tovního ústavu )eskoslovenské republiky je (e#tina. Strany byly oprávn"ny ve 

ve#kerém styku s po#tovním ústavem pou&ívat svou mate$skou $e( a do&adovat se vy$ízení 

v této $e(i. V!jimky, pokud #lo o vnit$ní slu&bu po#tovního ústavu, stanovila pro p$echodnou 

dobu v dohod" s Národním v!borem po#tovní správa. A& do kone(né úpravy, po#tovní ú$ady 

s p$evahou (eskoslovenského obyvatelstva, musely ú$adovat mezi sebou a ve styku 

                                                             
                  215 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 

s. 457-458. ISBN 978-80-7277-405-0. 
 216 Sbírka'PT Praha, sign. 210, p$ír.(.78/2000,II/1918, krabice II, Ob$)ník -PT Jazyková prozatímní úprava 
Po#tovní   muzeum. 
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s po#tovním $editelstvím, (esk!m jazykem. Ú$ady s p$evahou n"meckého obyvatelstva 

u&ívaly mezi sebou a ve styku s po#tovním $editelstvím n"meck! jazyk. Stejnou jazykovou 

praxi pou&ívalo po#tovní $editelství ve styku s po#tovními ú$ady. Ob"&níky byly v#em 

ú$ad%m zasílány v (eském jazyce a n"meck!m ú$ad%m k tomu byl také p$ipojen n"meck! 

p$eklad. Bylo na$ízeno, aby se vzájemn! styk po#tovních ú$ad% s p$evahou (eského (i 

n"meckého obyvatelstva d"l takov!m zp%sobem, aby pro jazykové bariéry nebyl p$íli# ru#en 

slu&ební provoz.  

        Pra&ské $editelství ve svém celku prod"lalo po po(áte(ním silném roz#i$ování a zv"t-

#ování, hlavn" v roce 1922 velkou organiza(ní zm"nu, kdy na základ" získan!ch zku#eností 

dnem 1. ledna 1922 vstoupilo v platnost nové rozd"lení p$íslu#nosti a kompetence 

jednotliv!ch odd"lení a jejich nové personální obsazení. 217 

        Po p$evratu se z hlediska personálních v"cí za(ala aplikovat ur(itá personální opat$ení. 

Zam"stnanci za(ali p$edkládat své po&adavky jako nap$. zlep#ení plat%, ustálení pracovní 

doby (co& bylo potvrzeno zákonem o osmihodinové pracovní dob"), za$azení zam"stnanc% do 

stavu státních ú$edník%, za$azení do ú$ednick!ch hodnostních a platov!ch t$íd, apod. V#e bylo 

postupn" uzákon"no b"hem pár let. Po(et personálu oproti roku 1918 byl neustále zvy#ován, 

co& bylo od%vodn"no jednak zna(n!m stoupáním slu&ebních v!kon%, v    prvních   letech  pak  

i nemálo men#í v!konností jednotlivc% a platností nov!ch zákon%, je& sledovaly tendence 

sociáln" – politické. To v#e m"lo za následek zvy#ování v#eho personálu. Zákony mimo jiné 

zp%sobily dalekosáhlé p$esuny po#tovního personálu a p$inesly vesm"s pozitiva pro 

zam"stnance jako celku, zejména pokud jde o zlep#ení   jejích   hmotn!ch    pom"r%.   Snahou  

o zlep#ení &ivotní úrovn" a uleh(ení sociálního postavení po#tovních zam"stnanc% byla 

(innost také jin!ch institucí jako provizní fond, fond sociální pé(e a také nov" z$ízení lé(ebn! 

fond. V!raznou roli hrála také restrikce, která m"la umo&nit lep#í situaci   t"m,   kte$í   z%stali,  

a m"la p$isp"t ke stabilizaci jejich pom"r%. Dle restrik(ního zákona bylo dáno v obvodu 

pra&ského $editelství do v!slu&by 2372 osob a to ze skupiny A – 21, C – 354, D – 650 

subalterních a 146 po#tmistr% a 1201 podú$edník% a z$ízenc%. Velk! po(et úprav se t!kal 

nejen aktivních zam"stnanc%, n!br& i penzist%.218 Vezmeme – li v úvahu, &e bylo vydáno více 

ne& 50 zákon%, vládních na$ízení, provád"cích na$ízení a ustanovení, jimi& se op"tovn" 
                                                             
217 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha,  Personální zále)itosti, sign. III, inv. (. 1141,  1918  - 
1920, karton 296. Národní archiv. 
Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha,  Personální zále)itosti, sign. III, inv. (. 1163,  1921  - 1924, 
karton. Národní archiv. 
 218Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1278/1930, krabice III,p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a 
telegraf%. Po#tovní muzeum. 
 

 



 - 100 - 

m"nily platové pom"ry státních zam"stnanc%, vypo$ádala se s tím po#tovní správa a zejména 

její sociální odd"lení a ú(tárna velmi dob$e, bez velk!ch obtí&í.  

          V této souvislosti je vhodné zmínit se o ú(tárn" $editelství. Ji& od po(átku bylo toto 

odd"lení postaveno p$ed t"&ké úkoly. Prvním takov!m bylo vypo$ádat se s problémy, které 

vznikly z$ízením n"mecké vzdorovlády v Ústí nad Labem. Místo do Prahy odesílaly po#tovní 

ú$ady ve smí#eném území své m"sí(ní ú(ty do Ústí nad Labem, po#tovní ú$ady n"mecké (ásti 

ji&ních )ech odesílaly pak po p$evratu pen"&ní odvody do Lince a odtud také p$ijímaly 

pot$ebné p$íd"ly. Takto vzniklé zmatky vyvolaly ú(tárn" zna(né obtí&e. Ty byly v#ak po 

likvidaci (innosti n"mecké vzdorovlády hladce p$ekonány. Nutno také podotknout, &e 

v prvních pop$evratov!ch m"sících vykonávala zdej#í ú(tárna také funkci dosud 

neorganizované ministerské ú(tárny, ov#em jen pokud #lo o realizaci poukaz%. Zát"&ovou 

zkou#ku své organiza(ní zp%sobilosti podala ú(tárna $editelství p$i z$izování nového 

$editelství po#t a telegraf% v Pardubicích.219 

 Jedním z nejru#n"j#ích v%bec byl rok 1919 vzhledem k mimo$ádn!m ú(etním pracím. 

V b$eznu 1919 bylo na$ízeno okolkování bankovek v souvislosti s m"novou reformou 

tehdej#ího ministra financí Aloise Ra#ína ,a to sebou následn" p$ineslo také jejich pad"lání, 

co& vyvolalo celou $adu nesnází jak pro po#tovní ú$ady, tak pro ú(tárnu. Dal#í problém 

zp%sobilo vyskytnutí se pad"lku stokorunov!ch státovek a to hned ve zna(ném po(tu r%zn!ch 

druh%. Jejich ú(tování a vymáhání, p$ípadn" odepisování bylo velk!m zatí&ením ú(tárny. O 

rozsahu této práce sv"d(í to, &e v roce 1922, kdy bylo provedeno kone(né vyú(tování na 

bankovkách s pad"lan!mi kolky byla odepsána (ástka 28 058 151 K(. 220 

          Podstatn!m úkolem pra&ského po#tovního $editelství po státním p$evratu bylo nejen 

udr&et po#tovní provoz ve spolehlivém chodu, ale také p$izp%sobit jej zm"n"n!m pom"r%m. 

V dob" p$ed p$evratem ve#kerá po#tovní doprava jak z d%vod% hospodá$sk!ch, tak i státních 

byla vedena hlavn" k Vídni. Den 28. 'íjna 1918 zp%sobil i v tomto ohledu d%kladnou 

zm"nou. Tím, &e hlavním m"stem na#eho státu se stala Praha, a v"t#í (ást republiky se 

rozkládala od Prahy na v!chod, musel b!t zm"n"n i sm"r ve#keré po#tovní dopravy a vlakové 

po#ty. Musely b!t tedy hlavn" vedeny sm"rem z prahy na v!chod. V první dob" pop$evratové 

nebyly hned ve#keré vlakové po#ty, projí&d"jící tehdy je#t" nerozd"len!m pra&sk!m 

                                                             
219. Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organiza#ní zále)itosti, sign.V, inv.(. 1036,  1918-1920,  
karton 76 – 78, Národní archiv. 
220 Archivní fond  Ministerstvo po#t a telegraf% Praha, Písemnosti z doby p&evratu, sign. SB:MPAI, inv.(. 1008 
(1918-1919), karton (.2, Národní archiv. 
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$editelstvím, obsazeny (eskoslovensk!m ú$ednictvem a nepodléhaly pra&skému $editelství, 

n!br& nejd%le&it"j#í tehdy vlakové po#ty vyjí&d"jící z Vídn" podléhaly je#t" $editelství po#t ve 

Vídni a byly obsazeny personálem Rakouska. Tento stav byl ov#em neudr&iteln! a vedl 

k nepo$ádk%m, zvlá#t" kdy& bylo z$ízeno v Ústí n. Labem tehdej#í nezákonitou 

(eskon"meckou vládou v Liberci po#tovní vzdoro$editelství. Dne 6. prosince 1918  byly 

vlakové po#ty p$eneseny do správy po#tovního $editelství v Praze. Vlaky stále jezdily 

zpo(átku pod star!mi názvy i (ísly, ale zm"na v tom nastala vydáním nového &elezni(ního 

jízdního $ádu dnem 5. (ervna 1919. Po#tovní $editelství stálo p$ed d%le&it!m úkolem, byla 

t$eba reorganizace po#tovních spoj%, nebo. centraliza(ní snahy Vídn" a Budape#ti po#kodily 

úmysln" zájmy b!valého Království (eského a jeho hlavního m"sta zejména tím, &e trati 

probíhající sm"rem vertikálním naprosto nemohly sta(it sou(asné pot$eb".221 

 Byl také nedostatek zku#eného personálu vlakov!ch po#t, provozních prost$edk%, 

chyb"ly pom%cky apod. Ke dni 28. $íjna 1918 podléhalo pra&skému $editelství 60 vlakov!ch 

po#t ú$ednick!ch (vy##ího $ádu) a 85 vlakov!ch po#t ni&#ího $ádu, z nich& jedna rychlíková 

(Praha – Cheb 112). Dne 5. (ervna 1919 bylo v obvodu pra&ského $editelství ji& 209 

vlakov!ch po#t z nich& (ty$i rychlíkové. Z nich byly úpln" nov" z$ízeny pro urychlené spojení 

se Slovenskem vlakové po#ty Praha – Bratislava a zp"t a Praha – Bohumín 75 a dal#í. Po 

odd"lení pardubického $editelství odpadly sice n"které vlakové po#ty ke konci roku 1919 

z p%sobnosti pra&ského $editelství, ale poté v následujících letech byly nov" z$ízeny dal#í 

vlakové po#ty. V pra&ském obvodu bylo tedy 157 vlakov!ch po#t, z nich& sedm rychlíkov!ch. 

Tyto rychlíkové vlakové po#ty byly jednak z$ízeny za ú(elem zlep#ení spojení se Slovenskem 

a jednak aby bylo zlep#eno a urychleno spojení s cizinou. Bylo také t$eba zdokonalit dopravu 

balík%, která stále vzr%stala. Byly tedy z$ízeny tzv. ambulance a dále také z$ízena nová 

doprava balíková z Liberce p$es Ústí nad Labem a Chomutov do Chebu a zp"t. K urychlení 

dopravy zvlá#t" pra&sk!ch novin bylo roz#í$eno podávání novin jednotliv!mi administracemi 

p$ímo do vlakov!ch po#t nebo byla u nádra&ních ú$ad% z$ízena rychlíková vlaková po#ta 

Praha – Brno 3 a dal#í, slou&ící hlavn" doprav" novin. Proto&e se rozmno&ily vlakové po#ty a 

kurzovní odd"lení bylo vedeno snahou, aby i nejmen#í po#tovní ú$ad co nejd$íve a 

nejv!hodn"ji pra&skou novinovou po#tu obdr&el, musely v dob" pop$evratové b!t m"n"ny a 

zdokonalovány silni(ní kurzy.222  

                                                             
221Archivní fond  Ministerstvo po#t a telegraf% Praha, Písemnosti z doby p&evratu, sign. SB:MPAI, inv.(. 1008 
(1918-1919), karton (.2, Národní archiv.  
222 Sbírka 'editelství po#t a telegraf% Praha 'PT Praha, Doklady k historii -editelství po!t a telegraf% v Praze, 
sign 'PT II/1, inv. (. 203, 1918-1935, karton ( 5, Po#tovní Muzeum 
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V tomto ohledu muselo pra&ské $editelství $e#it mnoho problém%, zvlá#t" p$i 

sjednávání nov!ch jízd se star!mi podnikateli a p$i získávání nov!ch podnikatel% jízd.  

           Velká pé(e byla v"nována po#tovním pom"r%m v Praze. Praha se stala po p$evratu 

sídelním m"stem, sídlem centrálních ú$ad%, zástupc% cizích stát% a st$ediskem obchodu i pr%-

myslu celé republiky. V oboru vlastní p%sobnosti z$ídilo pra&ské $editelství po#t a telegraf% po 

p$evratu zvlá#tní u(ební kurzy k zacvi(ení ú$edník% v jednotliv!ch odv"tvích telegrafního 

provozu a to klapákové u v#ech erárních ú$ad%, hughesovy u ú$ad% Praha, Plze*, Karlovy 

Vary, Mariánské Lázn", Cheb, )eské Bud"jovice, 0atec, Litom"$ice, Teplice – ,anov, Ústí 

nad Labem a Rumburk. Baudotovy kurzy se konaly dva za ú(asti francouzsk!ch instruktor%. 

Byl z$ízen také Siemens%v kurz. Je t$eba také zmínit   z$ízení   radiotelegrafické  sít"   R. ). S  

a z$ízení pneumatické potrubní po#ty v Praze, co& bylo ov#em v"cí Ministerstva po#t a te-

legraf% v Praze. Telegrafní sí. p$ed státním p$evratem sm"$ovala do Vídn" a do N"mecka, 

kdy p$ipojení b!val!ch zemí koruny (eské, Moravy, Slezska i Slovenska nebylo provedeno. 

Jediné hughesovo vedení bylo z Prahy do Brna. 223 

První snahou telegrafní správy bylo, aby útvar R. ). S. byl organicky spojen telegrafní 

sítí a aby se Praha stala tranzitní stanicí st$edoevropské telegrafní dopravy, k ní& jak vypl!vá 

z geografické polohy je Praha p$edur(ena. Byly za$ízeny nové mezinárodní spoje, jako Praha 

– Pa$í&, Praha – Lond!n, Praha – Var#ava, Praha – Bukure#., Praha – B"lehrad, Praha – 

Záh$eb, Praha – Terst, Plze* – Lipsko. Nová vedení uvnit$ R. ). S. byla z$izována hlavn" se 

z$etelem k tomu, aby v!chodní (ást $í#e byla ú(eln" spojena s hlavním m"stem Prahou. Tak 

byly po$ízeny spoje Praha – P$erov, Praha – Moravská Ostrava – Opava, Praha – Bratislava, 

Praha – Ko#ice, Praha – 0ilina, Plze* – )eské Bud"jovice – Brno, Liberec – Brno. Telegrafní 

provoz byl zlep#en jednak zavedením rychlo – telegrafu, co& za trvání Rakouska vzhledem 

k r%zn!m marn!m pokus%m, nap$. s Murayov!m p$ístrojem, se neda$ilo, jednak z$ízením a 

zlep#ením místních vedení. Rychlotelegraf systému Baudotova byl zaveden na vedení Praha – 

Pa$í&, Praha – Brno, na vedení Praha – Víde* byl zapojen Baudot quadruplex a na vedení 

Praha – Bukure#. a Praha – Berlín systém Siemens. V obvodu $editelství po#t a telegraf% 

v Praze byly pak vybudovány nové spoje s Hughesov!m provozem: Praha – Litom"$ice – 

Rumburk, Praha – Podmokli – D"(ín, Praha – Mladá Boleslav, Praha – P$íbram, Praha – 

Hradec Králové a Praha – Jablonec nad Nisou. 224 

                                                             
223 ZÁB-HLICK+, Václav, D$jiny po!ty, telegrafu a telefonu v #eskoslovensk(ch zemích, Hronov 1927, 303 - 306 
224 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha,  Zále)itosti telegrafního provozu, sign. XI, inv. (. 1109, 
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           Co se t!(e telefonního spojení, v dob" p$ed p$evratem bylo z$izování, pokud se t!(e 

roz#i$ování telefonní sít" omezeno na p$ípady, je& vy&adovala pot$eba a zájem tehdej#í 

rakousko – uherské vojenské správy. Po p$evratu se telefonní sít" za(aly rozr%stat. Telefonní 

sít" byly roz#í$eny zrychlením nov!ch vedlej#ích úst$eden. Po p$evratu p$evzatá telefonní 

za$ízení nevyhovovala tehdej#ím pot$ebám, vzhledem k tomu, &e mezim"stská vedení byla 

vybudována se z$etelem na d$ív"j#í centrum Víde*, bylo tedy nutno z$ídit nová, která 

sm"rovala do hlavního m"sta R. ). S. Rychlé vybudování nov!ch linek bylo ov#em zt"&ováno 

naprost!m nedostatkem pot$ebného materiálu, kter! byl b!valou vojenskou správou do 

posledních zbytk% spot$ebován. Vzhledem k tomu, &e celá kabelová sí. byla v Praze za 

Rakouska nedostate(n" dotována, ihned jak to bylo mo&né se p$ikro(ilo k roz#í$ení kabelové 

sít" a byly z$ízeny ve zna(ném po(tu také ú(astnické stanice. P$ed státním p$evratem byly ve 

zdej#ím obvodu pouze 3 um"lé telefonní linky a ji& koncem roku 1921 jich bylo 50. 

Mezim"stská telefonní úst$edna v Praze a Plzni byla zna(n" roz#í$ena nov!mi pracovními 

místy. Místní telefonní úst$edna v Praze byla roz#í$ena postavením #*%rov!ch vodi(% systém 

„ericson“ a systém „siemens“. Místní kabelová sí. v Praze byla roz#í$ena na Hrad(any a do 

Prahy 1 a 5. Povolování telefonních stanic v Praze si vyhradilo Ministerstvo po#t a telegraf%. 

Po vzniku )SR byl stav telefonních stanic v obvodu pra&ského $editelství pom"rn" mal! (k 1. 

lednu 31 460), z toho p$ipadlo na pra&skou úst$ednu 8 790 stanic. Vzhledem k tomu, &e v roce 

1919 do#lo ke z$ízení pardubického $editelství, zmen#il se celkov! po(et telefonních stanic 

p$echodn" na 28 117. Po(et stanic pra&ské úst$edny v#ak vzrostl ji& v druhé polovin" 1919 

z 8 790 stanic na 9 006 stanic, tak&e úbytek rozd"lením pra&ského $editelství byl patrn! pouze 

u venkovsk!ch úst$eden. V letech 1918 a& 1928 vzrostl jen po(et pra&sk!ch stanic z 8 790 na 

19 240, tedy o 10 450 stanic.225  

           B"hem rozvoje po#tovnictví v )SR do#lo k v!razn!m zm"nám jak vnit$ním (t!kající 

se listovní a balíkové slu&by) tak ke zm"nám vn"j#ím, které $e#ilo ministerstvo. Jednalo se 

tedy o zm"ny celostátní. Za zmínku stojí opat$ení podniknutá proti znepokojujícímu  vzr%stu   

ztrát 

a vylupování po#tovních zásilek. Koncem roku 1918 a  po(átkem   roku   1919   stouply ztráty  

a vylupování balík%, jako& i ztráty a vylupování oby(ejn!ch a doporu(en!ch dopis%. Na 

základ" t"chto v!sledk% vznikla tzv. „bezpe(nostní kontrola“, v ní& p%sobili zku#ení po#tovní 

odborníci v sou(innosti s bezpe(nostními orgány státní pra&ské policie. Statistické záznamy, 

                                                             
225 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Zále)itosti telefonního provozu, sign. XII, inv. (. 1110, 
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které toto odd"lení vytvo$ilo vedly k zji#t"ní a zat(ení veliké $ady po#tovních zam"stnanc%. 

V prvním roce p%sobnosti bylo jen v obvodu pra&ského $editelství po#t a telegraf% zat(eno 

p$es 150 osob. )innost tohoto odd"lení se následn" roz#í$ila také do pardubického $editelství. 

Velké ztráty po#tovních zásilek byly zavin"ny také uvoln"ním disciplíny na jednotliv!ch 

ú$adech, hlavn" nedostate(n!m dodr&ováním po#tovních p$edpis%, nedostate(n!m 

zabezpe(ením p$ekládek a nedostatkem dohledu. Ú$edníci „bezpe(nostní kontroly“ provád"li 

na v#ech v"t#ích ú$adech odborné prohlídky a starali se, aby nedostatky co nejd$íve zmizely. 

V!sledky bezpe(nostních kontrol byly vskutku p$ekvapivé a je to patrné zejména ze statistiky, 

kolik bylo vyplaceno v jednotliv!ch letech na náhradách za ztráty, vyloupení a po#kození 

po#tovních zásilek.226   

 

Vyplaceno bylo: 

 

Od 1. 7. 1918 – 31. 10. 1918 1. 265 208, 87 

Od 1. 11. 1918 – 31. 12. 1918 1. 141 438, 08 

1919 6. 544 601, 66 

1920 10. 067 611,90 

1921 5. 157 667, 20 

1922 1. 511 665, 80 

1923 872. 055,72 

1924 345 081, 49 

1925 377 890, 41 

1926 571 182, 21 

1927 318 441, 73 

 

 

Práce bezpe(nostní kontroly, jak je vid"t ze statistiky, byla ú(inná. Poda$ilo se zmen#it ztráty 

a vylupování po#tovních zásilek daleko pod p$edvále(n! stav.  

         D%le&ité bylo také zabezpe(ování samotn!ch po#tovních ú$ad% proti vloupání a ohni. 

Toto zabezpe(ení provád"la po#tovní správa tak, &e se $ídila v&dy nejmodern"j#ími 

                                                             
226 Sbírka 'PT Praha, sign. 212, p$ír.1278/1930, krabice III, p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a 
telegraf%. 
 

 
 



 - 105 - 

technick!mi vymo&enostmi a provád"la zabezpe(ení nejen nap$. oplechováním vstupních 

dve$í a okenic, n!br& i n%&kov!mi m$í&emi, betonov!mi stropy, signaliza(ním vedením, dále 

také spojením s bezpe(nostními ú$ady, popla#n!mi sirénami, ochrann!mi sít"mi a také 

uzav$ením pokladen na podkladu vysávacího za$ízení. V $íjnu 1926 bylo z$ízeno u 'editelství 

po#t a telegraf% v Praze samostatné technické odd"lení, které obstarávalo technické zále&itosti 

spojené s pozemn" – stavební po#tovní slu&bou a telegrafní slu&bou pracující v úzkém spojení 

s p$íslu#n!m administrativním odd"lením. 227 

            Jedny z dal#ích nezbytn!ch krok%, které bylo t$eba ud"lat se t!kaly také oblasti 

hospodá$ské. Bylo nutné odstranit zevní symboly starého Rakouska v za$ízení slou&ících 

provozu a jejich oprava. Jedná se nap$íklad o vozov! materiál, kter! byl po válce ve #patném 

stavu, bylo tedy nutné ho uvést do po$ádku a následn" byl opat$en nov!m p$edepsan!m 

nát"rem. Ve#keré po#tovní ú$ady byly vybaveny nov!mi ú$edními razítky, odpovídající 

nov!m pom"r%m, zejména po stránce jazykové. Pro v#echny po#tovny byly po$ízeny nové 

ú$ední #títy. Inventární za$ízení, p$evzaté od b!valé rakouské po#tovní správy dle stavu dne 

28. 'íjna, bylo u erárních a zejména u pra&sk!ch ú$ad% z valné (ásti dopln"no a zna(n" 

rozmno&eno. Ú$ední za$ízení bylo u v"t#iny t$ídních po#tovních ú$ad%  skoupeno do státního 

majetku. Dále byla také provedena v!m"na v"t#inou nepot$ebn!ch listono#sk!ch bra#en, dále 

byly zavedeny zvlá#tní ko&ené tobolky na v"t#í pen"&ní (ástky. Byl také dopln"n a zv!#en 

po(et listovních pytl%, které se z v"t#í (ásti ztratily (i po#kodily b"hem války. Také listovní 

schránky byly opraveny a opat$eny nov!m p$edepsan!m nát"rem. Byly po$izovány psací 

stroje apod. Celkov" by se dalo $íci, &e v#echen inventá$, p$evzat! od b!valé rakouské správy, 

byl v takovém stavu, &e (asem bylo nutné opat$it v#e co bylo nevyhnutelnou podmínkou 

provozu nové. 228 

           P$evratem m"la po#tovní správa v obvodu 'editelství po#t a telegraf% v Praze ve 

vlastnictví 24 státních budov, z nich& v roce 1919 byly 4 z nich p$evedeny    'editelství    po#t  

a telegraf% v Pardubicích. V dob" 10ti let a& do konce 1927 byly zakoupeny po#tovní správou 

tyto budovy: 

- v Bene#ov" u Prahy, d%m (. p. 900 – II v Praze, v Rokycanech, Milovicích, ve 

Smidarech, Varnsdorfu, v Novém Byd&ov", )esk!ch Velenicích. 

V té&e dob" byly provedeny novostavby pro po#tovní ú$ad v Brand!se nad Labem, budova 

v Libu#in" ulici na 0i&kov", v ní& byl umíst"n po#tovní ú$ad Praha 36, mezim"stská telefonní 

                                                             
227 -PT Praha, sign. 212, p&ír.1278/1930, krabice III,p&ísp$vek do pam$tní knihy ministerstva po!t a telegraf%. 
228 Sbírka 'editelství po#t a telegraf% Praha 'PT Praha, Ob$)ník k odstran$ní rakousk(ch znak% a obraz% 
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centrála, n"které stavební ú$ady a ú(tárna $editelství a kone(n" byla r. 1927 postavena budova 

v Satelicích pro radiostanici. Pokud jde o umíst"ní odd"lení a slu&eben $editelství, koupí 

domu (.p. 900-II v Praze se do této budovy poda$ilo  umístit n"kolik administrativních 

odd"lení $editelství.  

           Po#tovní ú$ady v Praze a na venkov" byly umíst"ny bu/ ve vlastních domech, nebo 

v soukrom!ch domech formou nájmu. Tyto nájmy byly podle toho, zda nájem m"l b!t trval! 

(i p$echodn!, (ili erární nebo soukromoprávní. V prvním p$ípad" uzavírala po#tovní správa 

smlouvu sama, ve druhém p$ípad" to byl p$ednosta ú$adu. V roce 1918 bylo celkem 214 

erárních nájm%. V roce 1927 m"lo 'editelství po#t a telegraf% v Praze ji& 458 ú$ad% 

umíst"n!ch erárním nájmem.  

V rozmezí let 1918 -1935 p%sobili ve funkci $editele u 'editelství po#t a telegraf%: 

• Jaroslav Hesoun229  

• Vlk Rudolf  (1930-1932)230 

• JUDr. Janou#ek Franti#ek (1932-1935)231 

 

          Vznikem )eskoslovenské republiky nastaly sice t"&ké (asy, ale dalo by se $íci, &e 

po#tovní správa jako taková, se (inností vedoucí ke zm"nám zhostila odhodlan" a dob$e. V!#e 

byla zmín"na jen (ást v#eho, co se po vzniku republiky d"lo, a to konkrétn" v letech 1918 – 

1935. Toto období byl po(átek a dalo by se pokra(ovat dále, ale pro ú(el této práce se dal#ím 

obdobím ji& zab!vat nebudeme.  

  Ale cht"la bych se zmínit ní&e uveden!m popisem o v!konn!ch slo&kách, po#tách, které 

jsou nedílnou sou(ástí 'editelství po#t a telegraf% v Praze a jsou pilí$em po#tovního provozu. 

 

6.1. PRA.SKÉ PO(TY V OBDOBÍ 1918 – 1935 

 

V roce 1918 p$i vzniku )eskoslovenské republiky pracovalo v Praze 25 po#t, jejich& 

názvy tvo$ily (íselnou $adu 1 – 9, 11 – 24  a 26, 27. Pouze jediná z pra&sk!ch po#t sídlila 

v budov" k tomu ú(elu zbudované a to v Jind$i#ské ulici. V#echny ostatní byly umíst"ny 

v nájemních prostorech a. u& erárních, nebo v"t#inou soukrom!ch budov. )ty$i po#ty z on"ch 

zmín"n!ch 25 sídlily v budovách, v nich& je známe dodnes:  
                                                             

                 229 Sbírka 'PT Praha, p$ír. (. C41,Po&adník z&ízenectva po!tovní a  telegrafní správy,Po#tovní muzeum. 
                 230 Sbírka 'PT Praha, p$ír. (. B685 Po&adník ú&ednictva po!tovní a  telegrafní správy #eskoslovenské republiky 

1930,Po!tovní muzeum. 
                 231 Sbírka 'PT Praha, p$ír. (. B688, Po&adník z&ízenectva po!tovní a  telegrafní správy #eskoslovenské republiky 

1932,Po!tovní muzeum. 
 



 - 107 - 

- v Jind$i#ské (tehdy i dnes Praha 1),  

- v Kaprov" na Starém M"st" (tehdy Praha 2, dnes Praha 01),  

- v Josefské na Malé Stran" (tehdy Praha 8, dnes Praha 011) a  

- Na Hrádku na Novém M"st" (tehdy Praha 13, dnes Praha 28).  

Bereme – li v potaz území Prahy tak jak ho známe dnes, pak roku 1918 mimo on"ch 25 po#t 

v samotné Praze fungovalo dal#ích 45 po#t, které se k Praze p$ipojily o 4 roky pozd"ji p$i 

vzniku tzv. Velké Prahy (viz dále), a dal#ích 12 po#t, které s Prahou územn" splynuly 

v dal#ích 3 roz#i$ovacích vlnách. Jde tedy celkem o 82 po#t a to ukazuje na velmi vysp"lou 

po#tovní sí. srovnatelnou se sou(asností.232  

         Jak bylo ji& zmín"no v!#e, vznik )eskoslovenské republiky byl spojen také se vznikem 

nov!ch po#t. Nové po#ty zprvu nem"ly v souladu s p$edchozím v!vojem (íselné ozna(ení, ale 

jen název instituce, pro její& provoz se z$ídily. 

 

               Roku 1919 tak vzniká  

• Po#ta pro Ministerstvo po#t a telegraf%. Sídlila spolu s ministerstvem v klá#te$e Sacré 

Coeur v Karlov" (dnes Hole(kov") ulici na Smíchov". Po#ta i ministerstvo tak sídlily mimo 

území Prahy, jeliko& Smíchov se k Praze p$ipojil  a& roku   1922.   Po#ta  se pak        st"hovala 

•  i s ministerstvem po Praze, a& ji nakonec roku 1960 zru#ili.  

• Po#ta s názvem Praha Hrad, její& pokra(ovatelkou je stále ve stejn!ch prostorách 

Hradu dne#ní po#ta Praha 012. Na Hrad(anech sice pracovala nedaleko stará hrad(anská 

po#ta, ale vznik republiky a v!znam nov!ch státních orgán% sídlících na Hrad" si vynutily 

vlastní po#tu. Soub"h obou hrad(ansk!ch po#t trval a& do roku 1946. 233 

 

 

Roku 1920 vznikly 

• Dv" nové po#ty pro pot$eby obou komor nového parlamentu. V malostranské budov" 

sou(asné sn"movny to byla po#ta Praha Senát Národního shromá&d"ní, která navázala na 

(innost n"kdej#í p$íle&itostné po#ty Zemsk! sn"m, zru#ené ruku 1908 v té&e budov". Znovu ji 

zru#ili roku 1944, kdy ji& pracovala pro jinou státní organizaci sídlící ve sn"movn". Druhou 

po#tou byla Praha Sn"movna, otev$ená v Rudolfinu, kde za první republiky sn"movna sídlila. 

                                                             
232 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 51. ISBN 978-80-7277-405-0. 
233 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben, sign I, inv. (.1077, 1918 – 20 karton 
(. 172. národní archiv. 
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• Vznikal také p$íle&itostná po#ta Praha Veletrh, která pracovala dvakrát ro(n" p$i 

konání Pra&sk!ch vzorkov!ch veletrh%, od roku 1930 ve vlastním sídle Veletr&ního paláce.  

• Dal#í 2 po#ty vznikly odd"lením (ásti agendy z havní pra&ské po#ti Praha 1.  

o Po#ta Praha clo, která vznikla vy(len"ním celní agendy. Byla umíst"na v Hybernské 

ulici a zab!vala se v!hradn" celním odbavováním zásilek do#l!ch a odesílan!ch z Prahy. Její 

pokra(ovatelkou je dne#ní po#ta Praha 120 v Ko#í$ích.  

o Po#ta Praha listovní v!pravna (dnes Praha 025), vzniklá vy(len"ním listovní v!pravny. 

Ta zprvu sídlila v p%vodních prostorách, poté na dne#ním Senová&ném nám"stí a dnes se 

stejnou (inností sídlí v „po#tovní p$epravní budov"“ v Male#icích. 234 

Roku 1921 

• Vzniká nová po#ta Praha leti#t" na nov" otev$eném leti#ti ve Kbelích. Pozd"ji roku 

1937 se spolu s leti#t"m po#ta st"huje do Ruzyn", za hranice Prahy a roku 1978 je zru#ena.235 

Na základ" zákona (. 114 ze 6. února 1920 Sb. byla vytvo$ena tzv. Velká Praha, kdy 

k dosavadnímu území Prahy se jednorázov" p$i(lenilo 37 obcí i m"st z okres% karlínského, 

smíchovského, zbraslavského, vinohradského a &i&kovského. Tento zákon vstoupil v platnost 

a& 1. ledna 1922, a hlavní m"sto Praha tak dosáhlo rozlohy p$ibli&n" 172 km2 a po(et 

obyvatel se zv!#il z p%vodních 242 000 na 657 000. K Praze se tehdy p$ipojily jako její 

katastrální území tyto obce:  

- Bohnice, Braník, B$evnov, Bubene(, Dejvice, Hloub"tín, Hlubo(epy, Hodkovi(ky, 

Hostiva$ (bez osad Háje a Milí(ov), Hrdlo$ezy, Jinonice, Karlín, Kobylisy, Ko#í$e, Královské 

Vinohrady, Kr(, Liboc, Malá Chuchle, Male#ice, Michle, Motol, Nusle, Podolí, Prosek, 

Radlice, Sedlec, Smíchov, Staré Stra#nice, St$e#ovice, St$í&kov, Troja, Veleslavín, Vokovice, 

Vr#ovice, Vyso(any, Záb"hlice, 0i&kov a z Mod$an (ást Záti#í (p$ipojená sou(asn" 

k Hodkovi(kám). 236 

          Od tého& data i v#echny po#ty z p$i(len"n!ch obcí získaly nové názvy, v nich& ji& 

figurovala Praha. Prakticky se zm"na názv% projevovala postupn" po del#í dobu tak, jak po#ty 

dostávaly nová denní razítka, podací nálepky a dal#í provozní pom%cky. P%vodní (íselná $ada 

1 – 27 z%stala stejná, neobsazená (ísla 10 a 25 dostaly nov" vzniklé po#ty Praha Hrad a Praha 

listovní v!pravna.  Vznikly tedy nové názvy Praha 10 Hrad a Praha 25 – listovní v!pravna. 

Nová po$adová (ísla dostaly i dosud neo(íslované pra&ské po#ty, a vznikly tak názvy Praha 28 
                                                             
234 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben, sign I, inv. (.1077, 1918 – 20 karton 
(. 172. Národní archiv. 
235 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s.52-53 . ISBN 978-80-7277-405-0. 
236Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben sign I, inv. (.1079, 1921 – 25 karton 
(.260. Národní archiv. 
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Senát NS, Praha 29 Sn"movna poslanecká NS a Praha 30 Ministerstvo po#t a telegraf%. 

Po$adové (íslo 16 získala celní po#ta. Z p%vodní $ady tak z%stalo neobsazené jen po$adové 

(íslo 19 po po#t" na Palackého nám"stí, zru#ené roku 1921. V tomto období stále nem"la 

po$adová (ísla je#t" Praha leti#t" a Praha Veletrhy. Nov" obce získaly po$adová (ísla po(ínaje 

(íslem 31 a kon(e 81, dle ur(itého systému, kter! spo(íval v tom, &e vzestupná $ada (ísel 

tvo$ila p$i pohledu na mapu Prahy levoto(ivou spirálu. Aby si ve$ejnost lépe zvykla na nová 

pojmenování, bylo rozhodnuto, &e v nov!ch názvech pra&sk!ch po#t z%stanou i nadále 

zachovány v závorkách názvy p%vodní. Toto opat$ení nebylo v#ak  uskute(n"no      d%sledn",  

u naprosté v"t#iny po#t se na podacích nálepkách tato úprava se závorkami vyskytuje, u den-

ních razítek to ji& tak zdaleka nebylo. Proto je tedy nutné ú$ední názvy pra&sk!ch po#t 

v prvním období od roku 1922 brát s rezervou. Ú$ední seznam po#t z 1. 7. 1927 uvádí ji& 

v#echny názvy pra&sk!ch po#t  bez dopl*ku v závorce. K po(átku roku 1922 z p%vodní 

dopln"né $ady 1 – 30 m"la Praha 29 po#t, jeliko& (. 19 bylo d$ív" zru#no a z nové $ady 31 – 

81 pak dal#ích 45 nov!ch (6 (ísel neobsaeno), tedy celkem 74 po#t. K tomu je t$eba p$i(íst 

neo(íslované po#ty Veletrhy a leti#t", tedy skute(n!ch 76 po#t. 237 

V souvislosti s (íselnou $adou je t$eba zmínit v!m"ny po$adov!ch (ísel 36 – 39 po#t na 

0i&kov" roku 1926. Tehdy se s velkou slávou otev$ela v dne#ní Fibichov" ulici budova pro 

novou mezim"stskou telefonní úst$ednu. V p$ízemí budovy byla zprovozn"na 16. kv"tna 1926 

i nová moderní &i&kovská po#ta. Sem se p$est"hovala doru(ovací po#ta Praha 36 z Prokopova 

nám"stí a na jejím p%vodním míst" se k tému& datu otev$ela Praha 37 (p$est"hovaná z dne#ní 

Seifertovy ulice). P%vodní po#ta Praha 38  v dne#ní Kubelíkov" ulici (. 50 se pro blízkost té 

moderní v MTÚ zru#ila a po#ta Praha 39 sídlící v dne#ní Kon"vov" (zbouráno p$i asanaci 

0i&kova) p$evzala nové (íslo 38. Nová po#ta otev$ená roku 1932 Na Chmelnici pak p$evzala 

(íslo 39. )íselná $ada pra&sk!ch po#t se tak z po(áích (ísel 1 – 81 zv"t#ila do roku 1942 na 1 

– 90, i kdy& nebyla nikdy úplná.238 

          Jak bylo uvedeno v!#e, roku 1922 se k Praze p$ipojily dal#í obce. P$ipomeneme si ty, 

které pat$ily v"t#ím sídelním celk%m, tedy m"st%m. Nejvíce po#t m"ly: Vinohrady (5),  

0i&kov a Smíchov po 4, Nusle 3 a po 2 Bubene(, Karlín a Vr#ovice.  

 

                                                             
237 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben sign I, inv. (.1079, 1921 – 25 karton 
(.260. Národní archiv. 
238 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 53-57. ISBN 978-80-7277-405-0. 
 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben sign I, inv. (.1161, 1926 – 30 karton 
(.362. Národní archiv. 
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Vinohrady: 

• Vinihradská „jedni(ka“ v dob" p$ipojení k Praze ji& sídlila v Moravské ulici (jako 

dnes), ale p%vodn" byla od roku 1876 v rohovém dom" dne#ních ulic Anglické a Italské, kde 

se po p$est"hování „jedni(ky“ usídlila vinohradská „p"tka“ a je tam i kdy& v novém dom" 

dodnes. Pokud jde o „dvojku“, tak ta má po(átky roku 1892 v Záh$ebské ulici (dnes je 

v Bruselské), „trojka“ za(ínala roku 1898 v Korunní proti známé vodárn" a dnes pat$í do 3. 

Pra&ského obvodu. Vinohradská „(ty$ka za(ínala roku 1908 na Vinohradské a po válce ji 

zru#ili.  

 

0i&kov: 

• První &i&kovská po#ta byla otev$ena ji& roku 1872 v Chlumov" ulici, dnes je nedaleko 

v Rohá(ov". Druhá je z roku 1896 z dne#ní Seifertovy ulice a slou&í dnes v ulici Kubelíkov", 

„trojka“ byla z roku 1909 (rovn"& z Kubelíkovy) a roku 1926 zru#ená. Poslední „(ty$ku“, 

otev$eli roku 1910  v dnes ji& zbouraném dom" v dne#ní Kon"vov" ulici a sídlila do konce 

roku 2007 v ulici Zelenky-Hajského (p$est"hovala se na Vinohrady) 

 

Smíchov: 

• Smíchovská „jedni(ka“ byla od roku 1841 sb"rnou dopis% v prostoru And"la, roku 

1869 byla pov!#ena na po#tu a dnes ji najdeme jako Prahu 5 v ulici V Botanice. Druhá 

smíchovská po#ta je od roku 1870 na nádra&í a slou&í tam dodnes, i kdy& ji& na novém 

nádra&í. T$etí smíchovská po#ta za(ínala roku 1904 v Radlické ulici (ji& zru#ena).  

 

 

Nusle: 

• Stará nuselská po#ta m"la své po(átky roku 1892  v dnes ji& zbouraném dom" pod 

nám"stím Brat$í Synk%, dnes je jako 416 nedaleko v K$esomyslov" ulici, ale oficiáln" byla 

p$emíst"na a& do kr(ského katastru (Praha 4). Druhá nuselská po#ta sídlila od roku 1890 na 

r%zn!ch adresách na Pankráci, dnes je zru#ená. T$etí nuselská po#ta je od roku 1912 

v Nuselském údolí a to dnes pat$í ke 2. Pra&skému obvodu (po#ta Praha 21).  

 

Karlín: 

• Karlínská „jedni(ka“ byla od roku 1840 jen sb"rnou dopis%, po#tou a& od  roku   1871,  
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• a sídlí ve zhruba stejné likalit" dodnes jako Praha 86. Druhá karlínská po#ta byla od 

roku 1908 na v!chodním okraji karlínské zástavby v K$i&íkov" ulici a byla po válce jako 

Praha 103 zru#ena.  

 

Bubene(: 

• Bubene( m"l p%vodn" dv" po#ty a dnes ji& nemá &ádnou. První vznikla na nádra&í ji& 

roku  1854 a po mnoha st"hováních byla jako Praha 195 roku 1949 zru#ena v Uralské ulici. 

Druhá bubene(ská po#ta byla od roku 1906 na Letenském nám"stí a po otev$ení nové po#ty na 

prot"j#í stran" nám"stí (dnes Praha 7) rovn"& zru#ena.  

 

Vr#ovice: 

• Nejstar#í po#ta sídlila od roku 1869 v dolní (ásti dne#ní Francouzské ulice a dnes ji 

najdeme jako Prahu 101 ve Sportovní. Druhá vr#ovická po#ta vznikla roku 1914 v tehdej#í 

Waldesov" továrn" a v roce 1933 byla zru#ena.239  

 

Po#tovní v!kony se d"lily dle slu&ebního $ádu od roku 1839 na slu&bu: 

-          manipula(ní (ili ú$ední (dnes bychom $ekli provozní) a  

- na slu&bu pojezdnou (p$epravní).  

Ze slu&eben se slu&bou manipula(ní se v!vojem zformovaly po#tovní ú$ady státní (erární) 

obsazené státem placen!mi ú$edníky a dále pak po#tovní ú$ady (i expedice s personálem ve 

smluvním pom"ru, tedy ú$ady neerární – t$ídní. Vedle po#tovních ú$ad% existovaly i po#tovní 

stanice (s po#tovními stájemi) a kone(n" po#tovní expedice. Od roku 1850 se po#tovními 

expedicemi staly p%vodní sb"rny dopis% a a& v dal#ích letech se z nich vyvinuly men#í, 

v"t#inou jen podací po#ty. Ji& z dob Rakouska – Uherska (1867) se v#echny po#tovní ú$ady 

(tedy i ty pra&ské) d"lily na po#ty erární (v"t#í a d%le&it"j#í) a po#ty t$ídní (ostatní (i neerární). 

T$ídní se dále d"lily podle velikosti provozu do dal#ích 3 t$íd. K 1. srpnu 1925 dochází  u ce-

lého resortu k reorganizaci v tom smyslu, &e od tohoto  data jsou v#echny po#ty za$azeny 

podle objektivn" zji#.ovaného rozsahu (innosti do 3 t$íd: 

- do 1. t$ídy se v Praze dostaly ty nejv"t#í po#ty  

(Praha 1 nebo Praha 7),  

- do 2. t$ídy pak Praha 31, 40 nebo 55,  

                                                             
239 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 57-58. ISBN 978-80-7277-405-0. 
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- do 3. t$ídy malé po#ty p$edm"stské. 

        V rámci t"chto t$íd pak existovalo je#t" dal#í (len"ní do stup*%: u 1. a  2.  t$ídy   do    2 

stup*% a u 3. t$ídy do 6 stup*% podle po(tu zam"stnanc% a ro(ního po(tu pracovních 

jednotek.240 

         Vedle b"&n!ch po#t slou&ících #iroké ve$ejnosti byly (i jsou i jiné slu&ebny, které bu/ 

slou&ily jen omezenému okruhu abonent% nebo jen v ur(it! vymezen! (as (i m"ly zcela 

odli#nou pracovní nápl*. Uvedeme si jen ty, které slou&ily v Praze v letech 1918 – 1935:241 

 

! Po#ty ú(elové  

U t"chto po#t byl okruh u&ivatel% omezen pouze na pracovníky budovy v ní& po#ta sídlila, 

ostatní ve$ejnost sem nem"la p$ístup. Byly to po#ty: 

o Praha 02 pro Poslaneckou sn"movnu, 

o Praha 18 pro Zemsk! soud,  

o Praha 28 pro Senát Parlamentu,  

o Praha 36 pro Ministerstvo spoj%,  

o Praha 621 pro V,P p$i ÚV KS) 

 

 

 

 

! Po#ty zájemnické  

Z$izovaly se v takov!ch objektech (továrny, hotely apod.), kde po#tovních slu&eb pot$ebovali, 

ale státu by se jejich provoz nevyplácel. Náklady zde nesl provozovatel, p$i(em& provozní 

inventá$ dostával od správy po#t zdarma. Tento druh po#t zanikl v kv"tnu 1946. 

o Praha 84 pro obchodní d%m Chicago 

 

! Po#ty p$íle&itostné  

Pracovaly nepravideln", nap$. jen p$i konání v"t#ích v!stavních, kulturních (i sportovních 

akcí. Akce men#ího charakteru mohly zaji#.ovat i pouhé samostatné p$epá&ky b"&n!ch po#t, 

instalované na míst" akce.  

                                                             
240 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 58-59. ISBN 978-80-7277-405-0. 
241 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben, sign I, inv. (.1077, 1918 – 20 karton 
(. 172. 
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o Chuchle – závodi#t" p$i konání dostih%, 

o Praha 073 p$i konání v!stavních akcí, 

o Praha Veletrhy p$i konání veletrh%, 

 

! Po#ty p$epravní  

Slou&í ve$ejnosti jen zprost$edkovan", nebo. se zab!vají p$epravou zásilek, jejich t$íd"ním, 

zpracováním zásilek vybran!ch ze schránek (025) anebo v minulosti spravovaly a pro-

vozovaly vlakové po#ty (022). 
242 

! R%zné po#ty ostatní  

Zde jde o slu&ebny se specifick!mi nápln"mi práce. Podle nápln" práce jsou (i nejsou 

p$ístupné #iroké ve$ejnosti. Jedná se o: 

o Praha 46 – dodru(ování balík%,  

o Praha 121 – celní odbavení zásilek. 

 

! Po#ty sezonní  

Jak plyne z názvu, pracují takové po#ty jen po ur(itou (ást roku, v sezon".  

o Klánovice – letní sezona. 

 

! Po#tovny 

Po#tovny byly a jsou slu&ebny ni&#ího $ádu se zjednodu#enou listovní slu&bou. Dr&eli je 

soukromníci, ale v po#tovní slu&b" podléhaly tzv. vyú(tovací po#t" a vedoucí m"l titul 

po#tovn!. 

o Újezd nad Lesy – vyú(tovací po#ta B"chovice,  

o Klánovice – vyú(tovací po#ta Horní Po(ernice, od 1913 po#ta Veliké Jir$ny.243 

         V letech 1929 – 1931 do#lo k v!stavb" pom"rn" rozsáhlé sít" potrubní po#ty. Ta slou&ila 

k rychlému spojení mezi pra&sk!mi po#tami v centru Prahy. Úst$edna byla umíst"na ve 3. 

Pat$e budovy v Jind$i#ské 14, odtud vedla potrubí do blízk!ch po#t a pot$ebné zasilky se 

posílaly v pouzdrech pomocí p$etlaku vzduchu. Potrubní po#ta má své po(átky ji& roku 1899, 

kdy byl dán do provozu první úsek mezi hlavní po#tou v Jind$i#ské a starom"stskou po#tou, 

                                                             
 
243 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 92-94. ISBN 978-80-7277-405-0.  
 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben sign I, inv. (.1161, 1926 – 30 karton 
(.362. Národní archiv. 
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umíst"nou tehdy na Malém nám"stí. Do roku 1910 se je#t" p$ipojily po#ty na Malé Stran" a 2 

po#ty na Vinohradech. Dal#í v!stavba pokra(ovala a& po skon(ení války. Roku 1920 se 

p$ipojila i po#ta na Hrad" a do roku 1925 je#t" po#ty 7 (Masarykovo nádra&í), 14 

(Hole#ovice), 15 (Wilsonovo nádra&í), 40 (Karlín) a 55 (Smíchov) a roku 1926 je#t" 36 

(Fibichova) v novostavb" mezim"stské telefonní úst$edny. Mimo to byly je#t" p$ipojeny 

Po#tovní spo$itelna na Václavském nám"stí, ,ekov! ú$ad na Smíchov" a pozd"ji i po#ta 

v bance u Pra#né brány.  V dal#ích letech ji& se sí. z ekonomick!ch d%vod% neroz#i$ovala, p$i 

v!stavb" nov!ch budov se v#ak potrubní po#ta p$ekládala i s provozem po#ty. Jak jsem ji& 

zmínila, zejména v letech 1929 – 1931 prob"hlo intenzivní roz#í$ení sít" a& na cca 55 km. 

Celkem pak bylo p$ipojeno na úst$ednu v Jind$i#ské 39 po#t. Ostatní po#ty nebyly p$ipojeny 

zejména z d%vodu vzdálenosti od centrály nebo pro jejich malé vyu&ití.244  

'editelství po#t a telegraf% se nadále vyvíjelo ke své prosperit" ne& nastalo období 

mnichovského diktátu. To by bylo dal#í téma temného období po#ty za okupace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
244 KRATOCHVÍL, JI'Í. Pra)ské po!ty, historie a sou#asnost. Nakladatelství Libri, Praha 2009. Vydání první. 
s. 59-60. ISBN 978-80-7277-405-0. 
 Archivní fond Ministerstva po#t a telegraf% Praha, Organizace slu)eben sign I, inv.  (.1181, 1931 – 35 karton 
(.465. 
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Záv%r 
 

V této práci jsem se sna&ila p$iblí&it obor, kter! historicky má své po(átky v dávn!ch 

dobách minul!ch a sv!m neustál!m v!vojem nap$í( d"jinami získal na v!znamu komunika(ní 

a hospodá$ské oblasti.  

D"jiny po#tovnictví jsou velice úzce spjaty s d"jinami civilizace. Ji& z pradávné doby 

známe systém kou$ov!ch signál% v podob" zpráv a díky vysp"lé starov"ké civilizaci, její 

kultury známe vznik písma a prvotní zprávy. Vzhledem k tehdej#ím velk!m rozsáhl!m 

územím starov"k!ch $í#í a obchodnímu styku  vyvstal   problém   jak  zprost$edkovat  v!m"nu 

 a dopravu zpráv, které se  t!kaly státních, vojensk!ch zále&itostí a zejména m"la b!t 

zabezpe(ena vláda panovník%. Tak vznikl základní impuls k rozvoji prvních kr%(k% 

po#tovnictví, budování stanic na silnicích, kde se st$ídali p"#í a jízdní poslové takov!ch  $í#í 

jako byla Indie, Egypt, Persie,)ína, Japonsko, 'ecko a 'ímská $í#e. Po#ta tehdy slou&ila 

v!hradn" vládc%m a k státním a diplomatick!m ú(el%m.  

Vzhledem k finan(ním náklad%m se postupem (asu  p$enesla (innost na jednotlivé 

korporace. Jednalo se o kupce, $eholní a rytí$ské $ády, univerzity, $ezníky a m"sta. Tyto 

korporace se staraly  zejména v tomto sm"ru o své (leny  a pozd"ji poskytovali slu&bu 

soukrom!m osobám za peníze. V )echách bylo ji& za Karla IV. udr&ováno spojení s hlavními 

evropsk!mi m"sty. Ale v ur(itém sm"ru stagnovalo a to zejména ve form" dopravy z d%vodu 

nedostatku dopravních prost$edk%, #patného stavu silnic a bezpe(nosti. Velk! vliv na dal#í 

rozvoj po#tovnictví m"ly zámo$ské objevy, které umo&nily styk po#tovního spojení s cizími 

zem"mi a m%&eme $íci, &e po#ta se stává mezinárodní institucí. Dochází k organizovanému 

systému $í#ské po#ty a k  modernímu zp%sobu dopravy zásilek. Zámo$ské objevy byly 

impulsem moderního rozvoje nejen v obchodním styku, ale i v udr&ování diplomatick!ch 

styk% mezi zem"mi, vzr%stal pr%mys1, technické objevy a to v#e úzce  souviselo  s   rozvojem  

a s pot$ebou organizace po#ty.  Tohoto úkolu se ujal stát a pozd"ji soukromé osoby – 

#lechtické rody. Poté co systém zmodernizovaly v doprav" státní,ú$ední a soukromé po#ty 

p$evzal v roce 1722  po#tovní správu stát vykoupením po#tovního léna rodiny Paar%. Sledoval 

tím p$edev#ím p$ísun finan(ních zdroj% do státní pokladny. Tím po(al také v!voj správy 

v po#tovnictví v souladu správních reforem pro (eské a rakouské zem". 

 Vznikly vrchní po#tovní správy do jejich& kompetence nále&el dozor nad (inností 

po#tovních ú$ad%. V d%sledku reforem státní správy vyvolan!ch p$echodem feudálního 

z$ízení na kapitalistické, s rodící  se   pr%myslovou    revolucí,    r%stem   obchodu,    pr%myslu  
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a techniky do#lo také ke zm"n" ve správním systému po#ty. Po#tovní styk usnadnil vynález 

&eleznic, po#tovních známek  k vyplácení zásilek.  Vlivem roz#i$ování typu po#tovních slu&eb  

a jejich modernizace  slu&eb docházelo ke stále v"t#ímu po(tu z$izování v!konn!ch slo&ek 

po#ty po#tovních ú$ad% a po#toven. Vrchní po#tovní správy byly zru#eny vznikl nov!  správní 

mezi(lánek – $editelství po#t. Telegrafní správa byla soub"&n", ale samostatn" , provozována 

s po#tovní správou.  Proto&e docházelo k neustálému  prolínání (inností do#lo  i z hlediska 

úsporn!ch finan(ních opat$ení ke slou(ení po#tovní a telegrafní správy ve správní orgán 

$editelství po#t a telegraf% v rakousk!ch a (esk!ch zemích, kter! byl p$evzat i po p$evratu 

v roce 1918. Po#ta poskytovala telegrafnímu a telefonnímu provozu vhodné zázemí sítí 

vlastních slu&eben a sou(asn" mu dokázala zprost$edkovat a zajistit slu&by, bez nich& by se 

jejich provoz neobe#el. 

Pr%b"hem jednotliv!ch v!vojov!ch etap se po#tovnictví zdokonalovalo vlivem 

technického pokroku a stálo na (elním míst" mezi obory, které jako první p$ejímaly d%le&ité 

objevy a vynálezy. Vypl!vá to ze samotné podstaty po#ty jako univerzálního prost$edku 

lidské komunikace. Po#ta slou&ila nejen pro dopravu zpráv, ale po staletí i pro p$epravu lidí. 

Hospodá$sk! v!znam po#ty vynikl ve zprost$edkování pen"&ního styku. Po#ta se také stala 

systémovou oporou elektrick!ch komunika(ních prost$edk% – telegrafu a telefonu a v nov"j#í 

dob" i radiokomunikací a p$enosu dat.  

Z pragmatického pohledu jsem se sna&ila podat informace o p$evratn!ch zm"nách, 

rozvoji v pou&it!ch technologiích kvalit" a rozsahu slu&eb, které po#ta nabízí #iroké ve$ejnosti 

a nepochybn" se stala nezbytnou  sou(ástí ka&dého z nás.  Po#tovní, telegrafní a telefonní 

provoz je mimo jiné také d%le&it!m prost$edkem k dosa&ení hospodá$ské integrity ka&dého 

vysp"lého státu. 

 V!#e uvedené údaje jsem p$iblí&ila vysv"tleny v jednotliv!ch (ástech této práce, která 

tvo$í ucelenou syntézu dané po#tovní problematiky, která tvo$í d%le&itou (ást hospodá$sk!ch 

d"jin a zavádí nás i do po#tovní problematiky mezivále(ného období 'editelství po#t a te-

legraf% v Praze. Nedílnou sou(ástí je soubor p$íloh vztahující se k jednotliv!m (ástem práce. 

Jak by $ekl básník – v této práci se snoubí historie se sou(asností po#tovnictví M"la by 

objasnit (tená$%m, badatel%m n"co málo z po#tovní (innosti 'editelství po#t a telegraf% 

v Praze. Provedla nás od prvních kr%(k% po#tovnictví a telekomunikací  a&  po  jeho  p%sobení  

v )eskoslovensku. Tomu v#emu, co se v následujících letech vybudovalo, p$edcházela 

„HISTORIE“, nem"li bychom na ni zapomínat. „BEZ HISTORIE NENÍ BUDOUCNOSTI“. 

Historie je stará dáma plná moudrosti a poznatk%, které m%&e pro dal#í  v!voj  spole(nosti  

vyu&ít  následující  generace.  Moderní  doba s sebou p$iná#í spoustu moderních, 
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pokrokov!ch a operativních p$ístup% k v"cem, k událostem, ale nem"li bychom zapomínat na 

vzájemnou komunikaci mezi sebou, na lidsk! p$ístup k okolí. S postupem doby a 

s pou&íváním modern"j#ích prost$edk% pro vzájemnou komunikaci se lidské faktory vytrácejí. 

Doba zasílání dopis% a pohled% pln!ch h$ejiv!ch vzpomínek, které jsme si d$íve tak rádi 

schovávali pro o&ivení ur(it!ch událostí, je ta tam. Zasílají se neustále SMS, pou&ívá se 

Internet a lidé se m"ní. Uvidíme, co nám p$inese nová doba. 
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RESUMÉ 

 
 
     A development of the posting is presented in my diploma work like a branch of the 

transport of informations, an entrusted establishment with a receiving, transport and 

delivering of messages. A gentle development from the ancient ages is descripted here, where 

the post establishment was situated already in Egypt, Persia, Greece and Roma. A state post 

office – something like a post office in Roma, was established in France thanks to Louis XI.. 

Connection with the main european cities was kept during the era of the king Charles IV. in 

Bohemia. In 1526 the post office was organizated by Ferdinand I. in Bohemia and the office 

of the postmaster was occupied by Ambrosius Thurn Taxis. In 1722 the post administration 

was taken by the state in Austria. The post connection made easy an invention of stamps 

(England, 1840) to pay parcels. During the particular established era the posting was improve 

thanks to the technical progress and the first among branches, which received important 

inventions and discoveries. This result in the substance of the post like an universal medium 

of the human communication. The post was not only for the transport of messages, but also 

for the transport of people. An economic meaning of the post exceled in mediating of the 

financial connection. The post also became a support system to  electric communication 

medium – a telegraph, telephone, and now also radiocommunications and a transmission of 

dates. These informations make synthesa of the post relevant questions, which make the 

important part of the economic history and it leads us to the post relevant questions in the 

interwar era of the Directory of posts and telegraphs in Prague. The constituent part is also the 

set of supplements, which apply the separate parts of the work. 

      How a poet says – history unites present of the posting in Eastern Bohemia in this diploma 

work. It should clear to readers and scholars something of the post activity of our directory. 

This work talks about the first steps of the posting and telecommunications to his operating in 

Czechoslovakia. Before this was „the history“. We should not forget it! History is like an old 

lady full of wisdom and informations, which can be used for next generations. Modern ages 

bring a lot of modern, progress and operative access to things, events, but we should not 

forget to the communication now and the human factor is slowly lost. The age of sending 

letters and postcards full of warm memories, which we put into the boxes for our living 

memories, is over now. SMS, internet, etc. are used for communication now and people are 

changing. We will see, what the new age brings. 
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Anotace V této práci je prezentován v!voj po#tovnictví 

jako obor dopravy informací, za$ízení pov"$ené 

státem p$ijímáním, dopravou a doru(ováním 

zpráv. Pr%b"hem jednotliv!ch v!vojov!ch etap se 

po#tovnictví zdokonalovalo vlivem technického 

pokroku a stálo na (elním míst" mezi obory, které 

jako první p$ejímaly d%le&ité objevy a vynálezy. 

Vypl!vá to ze samotné podstaty po#ty jako 

univerzálního prost$edku lidské komunikace. 

Po#ta slou&ila nejen pro dopravu zpráv, ale po 

staletí i pro p$epravu lidí. Hospodá$sk! v!znam 

po#ty vynikl ve zprost$edkování pen"&ního styku. 

Po#ta se také stala systémovou oporou 

elektrick!ch komunika(ních prost$edk% – 

telegrafu a telefonu a v nov"j#í dob" 

i radiokomunikací a p$enosu dat. V!#e uvedené 

údaje, které jsou blí&e vysv"tleny v jednotliv!ch 

(ástech této práce, tvo$í ucelenou synthézu dané 

po#tovní problematiky. 
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