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Poštovní – přesněji listovní – schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již
roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit
poštovné. Všeobecně a nastálo byly v rakouské monarchii s výjimkou Lombardsko-benátského království
zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817, který mj. stanovil placení poštovného za některé
vnitrozemské listovní zásilky příjemcem. V návaznosti na to bylo nařízeno, aby u každého poštovního
úřadu byla od 1. června téhož roku umístěna alespoň jedna schránka. U přepážky se měly nadále
podávat pouze zásilky do ciziny, listovní psaní, za něž odesílatel dobrovolně zaplatil poštovné a také
dopisy zasílané veřejným úřadům či soukromým osobám osvobozeným od poštovních poplatků.
Zavedení listovních schránek bylo výhodné jak pro poštovní správu (odpadlo přijímání každého dopisu
zvlášť), tak pro zákazníky (nemuseli čekat u přepážky). Přesto vznikala častá nedorozumění, protože
někteří odesílatelé vhazovali do schránek i dopisy, za něž měli zaplatit poplatek při podání. Poštovní
úřady taková psaní nesměly přepravit, přičemž musely vyhotovit jejich seznam, který následně vyvěsily,
aby se jejich odesílatelé buď přihlásili a poplatek zaplatili, nebo dopisy přijali zpět. Těžkosti spojené se
zaváděním listovních schránek dokonce způsobily, že poštovní správa uvažovala koncem dvacátých let
19. století o jejich odstranění. Výnos všeobecné dvorské komory z 18. února 1830 naštěstí ponechal
schránky v užívání a zároveň nařídil, aby byly doplněny o dobře čitelný text s vysvětlením jejich účelu.
Lepší dostupnost schránek byla navíc zajištěna prostřednictvím městských listovních sběren, které měly
přikázáno poštovní schránky vyvěsit.
Větší rozšíření schránek přesto nastalo až se zavedením poštovních známek v rakouské monarchii
1. června 1850. Tato vskutku významná reforma úhrady poštovného totiž umožnila frankovat veškeré
obyčejné vnitrozemské dopisy a následně je vhazovat do poštovních schránek. Jednoduchý a levný
způsob vyplácení tuzemské korespondence tak nakonec vedl k zevšednění schránek, které se staly
běžnou součástí městského i venkovského mobiliáře. Jejich výlučné umístění na poštovních úřadech,
listovních sběrnách a od roku 1850 i prodejnách poštovních známek se brzy stalo minulostí, a tak se
běžně objevovaly i na nároží rušných ulic a všude tam, kde se soustředil velký počet obyvatel.
Od roku 1873 přibyly tzv. rurální (venkovské) poštovní schránky v místech spojených přespolní poštou,
což býval dům starosty obce či jiné vhodné místo. Pro vzorky obchodního zboží a tiskoviny byly naopak
určeny schránky s výrazně větším vhozem, než měly ty na listovní zásilky. Rok jejich zavedení sice zůstává
nezjištěn, nepochybně k tomu ale došlo v 70. či 80. letech 19. století, kdy Rakousko-Uhersko doslova
překypovalo obchodním a podnikatelský ruchem. Koncem století, v roce 1899, se v Praze po vídeňském
vzoru (tam zavedeny již roku 1875) objevily speciální schránky na potrubní poštu, které se od ostatních
lišily červeným nátěrem. Červené schránky s modrým pruhem a bílými linkami sloužily od roku 1931 jak
pro expresní zásilky potrubní pošty, tak i pro leteckou korespondenci. Od 1. července 1900 byly listovní
schránky umístěny také na všech nově zřízených poštovnách, což byly smluvní služebny nižšího řádu,
jejichž provoz obstarával poštovný. Poštovní schránkou, resp. zvláštním otvorem pro vhoz listovních
zásilek, byly opatřeny také plavidla námořní (lodní) pošty, hipomobilní poštovní vozy (v našem prostředí
zatím nedoloženo), vozy vlakových, tramvaje, poštovní autobusy, autopošty, automobilové pošty

a dokonce i trolejbusy (rovněž v našich podmínkách nedoloženo). Z hlediska poštovního provozu byly
takové schránky označovány jako „mobilní“, tedy opak těch stálých neboli „statických“, jichž byla
naprostá většina.
Kromě schránek pro shromažďování odesílaných listovních zásilek se historicky vyvinulo několik dalších
typů poštovních schránek, které různým způsobem souvisejí s poštovním provozem. Jde především
o domovní schránky, tj. schránky na listovní zásilky v místě bydliště adresáta (jejich počátky souvisí
s budováním nájemních obytných domů ve velkých městech 19. století), doručovací neboli dodávací
schrány, zřizované od poloviny 70. let 20. století v centrech menších obcí nebo u hlavních silnic, kde
pošta nedoručuje zásilky do sídel adresátů, dále poštovní přihrádky (tzv. P. O. Boxes), které se od konce
19. století objevily v nejdůležitějších metropolitních poštovních úřadech s cílem soustředit listovní zásilky
adresáta přímo na poště v případě, že si nepřeje doručování do svého sídla a konečně odkládací schrány
sloužící od první poloviny 70. let 20. století pouze pro služební účely, jako je např. dočasné uložení zásilek
pěšími doručovateli v sídelním celku vzdáleném od pošty. V únoru 2013 zavedla Česká pošta ještě tzv.
PostBoxy, které umožňují podávání menších objemů obyčejných i doporučených listovních zásilek ve ﬁrmách.
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