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Textové příspěvky

Jak jsem potkal Galušku

Občas se stane, že někoho znáte podle jména a výsledků jeho práce, vážíte si ho, máte
třeba i společné známé, a přesto se s dotyčným neznáte osobně. Přesně tento případ byl pro
mě PhDr. Jan Galuška. Unikal mi dlouho. Až do června roku 2016, kdy jsem se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na ředitele Poštovního muzea. Požádal jsem našeho společného
přítele o jeho telefon a zavolal mu. Domluvili jsme si schůzku na Kulaťáku v Dejvicích. Díky
tomu se mé první setkání s Honzou Galuškou odehrálo v jeho přirozeném prostředí – kavárně. A bylo to setkání osudové (pro mě) a snad zajímavé i pro Honzu, když jsme nad kávami
(oba) a cigaretami (jen on) vydrželi sedět a povídat si více jak čtyři hodiny.
V Honzovi Galuškovi jsem v posledních čtyřech letech našel nejen moudrého rádce, ale i
osobního rodinného přítele. A protože lidí, kteří ho mají rádi a váží si ho, je více, ti nejvěrnější se rozhodli věnovat mu k jeho životnímu jubileu sborník, který právě držíte v rukou. Najdete
v něm nejen články s tématikou Honzovi blízkou, ale i výtvarné zdravice jeho přátel umělců.
O samotném jubilantovi se dozvíte nejvíce v rozhovoru, který s ním vedl JUDr. František
Beneš.
Nalijte si sklenku, posaďte se do pohodlného ušáku, pokud kouříte, zapalte si a ponořte se
do historie nejen poštovní.
Krásné počtení Honzovi i ostatním čtenářům přeje

Jiří Střecha
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Jan Galuška před Krkonošským muzeem v Jilemnici, listopad 2013.
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K životnímu jubileu Jana Galušky
Jan Kramář

Jan Galuška se narodil 14. srpna 1950 v Praze do kultivované rodiny s kulturním zázemím,
což od raného dětství podstatně formovalo jeho osobnost. Oba rodiče, maminka Milena,
rozená Králová, i tatínek Miroslav, měli sice kořeny na Moravě, ale pocházeli z poněkud
odlišných společenských poměrů. Zatímco maminka byla dcerou úspěšného stavebního
podnikatele, tatínkův otec se vyučil uměleckým kamenosochařem, ale v meziválečném
období působil jako rotmistr z povolání. Spojovaly je však široké kulturní zájmy a také jejich
profese si byly blíže, než by napovídal jejich původ – tatínek novinář, maminka hudební historička. Malý Jan vychodil základní i střední školu v pražských Dejvicích, kde také po celý
život bydlel a k nimž měl vždy úzký vztah, daný nejen dokonalou znalostí prostředí, ale
zejména kontakty (opět především kulturními) s tamní společností. V roce 1974 absolvoval
studium kulturologie a sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z politických
důvodů se však nemohl věnovat oblíbené sociologii, takže se řízením osudu dostal k profesi kurátora Poštovního muzea, které tehdy spadalo pod Ministerstvo spojů ČSSR. Svůj
zájem tudíž neočekávaně a vlastně i nechtěně soustředil na dějiny poštovnictví českých
zemí, jimž zůstal – ačkoliv nevystudovaný historik – věrný po celou profesní dráhu. V různých pozicích zde pracoval od 1. února 1977 do 31. prosince 2013, kdy na vlastní žádost
odešel do starobního důchodu. V Poštovním muzeu tak strávil neuvěřitelných 36 let. Začínal
jako odborný kurátor v oddělení dějin pošty a telekomunikací, které v letech 1993–2007 řídil
jako jeho vedoucí. Dne 1. října 2007 se stal v pořadí desátým ředitelem této jedinečné paměťové instituce, kterou převzal po dlouholetém řediteli PhDr. Pavlu Čtvrtníkovi, jemuž nedobrý
zdravotní stav již nedovoloval pokračovat v náročné řídící funkci.
I když do muzea nastoupil v době tzv. normalizace, instituce právě procházela velkými
změnami. Šlo nejen o generační obměnu zaměstnanců, ale i o vybudování nových muzejních prostor, které byly po dlouhých peripetiích nalezeny jednak v bývalém opatství cisterciáckého kláštera v jihočeském městečku Vyšší Brod, jednak v tzv. Vávrově domě v Praze 1.
Muzejní pobočka ve Vyšším Brodě byla sice otevřena již před jeho nástupem v červnu 1976,
ale v následujících letech se autorsky podílel na postupném vylepšování tamní expozice i na
krátkodobých výstavách. Od počátku se také plně zapojil do budování nového sídla Poštovního muzea v Praze. Šlo zejména o spolupráci na zpracování projektu z hlediska účelného
řešení kancelářských, depozitárních a výstavních prostor, ale i o přípravu vlastní expozice.
Dlouholeté úsilí týmu mladých muzejníků (kromě J. Galušky k nim jmenovitě patřili tehdejší
vedoucí muzea Pavel Čtvrtník a dále kurátoři Patricia Tošnerová, Jiří Hánl a Ivana Trejtnarová) bylo úspěšně završeno 26. srpna 1988, kdy byla u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 slavnostně otevřena nová stálá expozice dokumentace známkové tvorby Československa a vybraných evropských zemí.
Otevřením pražského sídla se muzeu naskytly nové možnosti, které spočívaly zejména v
obohacení a rozšíření jeho výstavní činnosti. V roce 1991 byl týmem vedeným Pavlem Čtvrtníkem a jeho zástupcem Janem Galuškou vytvořen v Poštovním muzeu výstavní prostor pro
konání krátkodobých výstav a zahájen jejich pravidelný cyklus, který probíhá do současnosti. Průměrně šestkrát v roce se zde konaly prezentace známkové i volné tvorby předních
českých i zahraničních výtvarníků, tematické výstavy z dějin poštovní správy a známkové
tvorby, organizované ve spolupráci s partnerskými muzei z domova i zahraničí. K těmto
výstavám byly již od samého počátku pořádány příležitostné poštovní přepážky, vydávány
příležitostné dopisnice a pamětní listy, na něž si filatelisté a další zájemci z řad široké veřejnosti nechávají orážet příležitostná razítka. Více než dvacet těchto výstav autorsky připravil
či odborně garantoval i Jan Galuška.
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Po vzniku samostatné České republiky a oddělení odboru pošty od telekomunikací a radiokomunikací k 1. lednu 1993 se Poštovní muzeum stalo součástí nově založeného státního
podniku Česká pošta. Současně bylo zahájeno i dělení sbírek Poštovního muzea mezi Českou a Slovenskou republikou v poměru dva ku jedné ve prospěch prvního ze dvou nástupnických států. Tato administrativně i časově náročná práce si vyžádala mnoho dvoustranných
jednání, jichž se za Poštovní muzeum opět účastnila zejména dvojice vedoucích zaměstnanců Pavel Čtvrtník a Jan Galuška. Výsledkem tohoto složitého, mnohdy velice citlivého procesu bylo bezproblémové rozdělení sbírky ke spokojenosti obou zúčastněných stran.
Druhá polovina 90. let 20. století znamenala pro Poštovní muzeum zahájení elektronického zpracování evidence sbírek, dokumentujících dějiny poštovnictví. Pro tento účel, jehož
smyslem bylo usnadnit orientaci, vyhledávání, třídění a snadnou kontrolu fyzického stavu
sbírek, byl podle požadavků Jana Galušky a jeho kolegů vyvinut databázový program
MUZIS (Muzejní informační systém) pražské firmy Aret. Ten se stal důležitým předpokladem
pro zpracování sbírky ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy.
Jako dlouholetý vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea i jako
jeho pozdější ředitel se Jan Galuška aktivně účastnil konferencí a jednání mezinárodních a
tuzemských organizací, jejichž je Poštovní muzeum členem. Šlo zejména o účast na kongresech Mezinárodního sdružení dopravních muzeí (International Association of Transport
Museum – IATM), každoročních setkání Klubu filatelistické elity Monte Carlo (Club de MonteCarlo de l´Elite de la Philatélie) či účast na zasedání Konference evropských komunikačních
muzeí (Conference of European Communication Museum – CECOMM). Samozřejmá pro něj
vždy byla a dodnes je (v současnosti však již coby soukromého člena) účast na výročních
zasedáních Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG). Na těchto společenských setkáních tak mohl dobře uplatnit mimořádné narativní schopnosti, erudici, nadhled i hluboké
zaujetí pro muzejní obor. Za všechny lze zmínit jeho přednášku s názvem Dělení muzejních
sbírek mezi ČR a SR, kterou přednesl na kongresu IATM v australském Adelaide v roce 1998
nebo přednášku Letadlové pošty v bývalém Československu 1956–1982, která vzbudila nebývalou pozornost na kongresu IATM v americkém Daytonu v roce 2003.
Nebyly to ale pouze přednášky na kongresech a dalších oborových setkáních, ale i hojná
výstavní činnost, které se vždy s velkým nasazením věnoval. Za dobu svého působení v
Poštovním muzeu se totiž podílel na mnoha mimořádných projektech s širokým mezinárodním přesahem. K největším bezesporu patřily Světové výstavy poštovních známek Praga
1978, Praga 1988, Praga 1998 a Praga 2008. Rozsahem jim byla podobná Všeobecná československá výstava, pořádaná v roce 1991 na bubenečském výstavišti v Praze, jejíž přípravy se také zúčastnil coby kurátor expozice o dějinách tuzemského poštovnictví. Jako odborník na dějiny telekomunikací se pak za Poštovní muzeum spolupodílel na výstavách 100 let
telefonu v Čechách (1981), 130 let telegrafu (1987) či putovní výstavě 40 let vysílání Rádia
Svobodná Evropa. K posledně uvedené výstavě zpracoval část scénáře týkající se podílu
Československých spojů při rušení vysílání na území našeho státu. Velký podíl měl také na
přípravě expozice vozů a kočárů v areálu zámku Ctěnice u Prahy, k níž sestavil scénář a
zároveň působil jako hlavní koordinátor (1999). Vyvrcholením jeho muzejní kariéry byl
nemalý podíl na přípravě Zemské výstavy jižní Čechy – Horní Rakousko 2013, která se mj.
uskutečnila i v pobočce Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Poštovní muzeum tehdy vytvořilo pestrý program pro návštěvníky všech věkových kategorií, za což sklidilo všeobecné
uznání české i rakouské strany.
V rámci cyklu krátkodobých výstav Poštovního muzea se organizačně i autorsky podílel na
přípravě výstav: Cyril Bouda a známková tvorba (1990), Josef Hamza: Výběr z tvorby (1991),
Václav Fajt: Grafika a poštovní známka (1992), Jaroslav Fišer – balance a signály (1993), Tomáš
Vosolsobě: Obrazy (1993), Jiří Bouda: Grafika a známková tvorba (1994), Bohumil Heinz –
český rytec (1995), Bedřich Housa: Poštovní známky (1996), Rytec Jindra Schmidt: poštovní
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známky, bankovky, grafika, 1897–1997 (1997), Letectví a letecká pošta ve fotografii (1998),
Vyšebrodské cisterciácké opatství (1999), Polní pošty ve službách mírových sil OSN (2000),
Automobil ve službách pošty (2000), Taxisové a Paarové v dějinách poštovnictví (2001), Josef
Liesler: Grafika a poštovní známky (2003), Karel Franta: Známková tvorba, obrazy, ilustrace
(2004), Josef Saska: Známková tvorba a grafika (2005), Adolf Absolon, malíř, ilustrátor a tvůrce
poštovních známek (2008), Dušan Kállay: Grafik a poštovní známka (2008).
Neopominutelná je také jeho publikační činnost. Dlouhá léta přispíval zejména popularizačními články do poštovních a filatelistických periodik Pošta PNS, Poštovní kurýr a Filatelie.
Odborné články pak publikoval ve Sborníku Poštovního muzea, který vycházel v letech
1987–1991 jako odborné periodikum určené pro systematické publikování výsledků bádání
v oblasti dějin poštovnictví, známkové tvorby a tehdejší současnosti poštovní správy, respektive „spojů“. V roce 2000 se jako spoluautor podílel na publikaci Dějiny pošty v českých
zemích, kterou vydala Česká pošta jako studijní text pro své zaměstnance. Ten se pak o osm
let později stal základem pro vydání výpravné obrazové publikace Poštovnictví v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, do níž přispěl zejména kapitolami o zrodu evropské pošty, nástupu
moderních komunikačních systémů v 19. století a československé poště ve 20. století.
Jan Galuška se svým celoživotním dílem nepochybně zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti ve více než stoleté historii Poštovního muzea. V nejlepším slova smyslu navázal na
odkaz prvního ředitele Václava Dragouna, jeho nástupce – známého dekadentního básníka
a spisovatele – Jiřího Karáska ze Lvovic i svého bezprostředního předchůdce Pavla Čtvrtníka. Nejenže se mu podařilo uchovat jejich odkaz, ale muzeum i dále rozvíjel a přizpůsoboval dobovým požadavkům. Kromě jiného přispěl nemalým dílem k tomu, že se Poštovní
muzeum zařadilo mezi světově známé a uznávané instituce svého druhu. Bez nadsázky
zosobňoval jedno svébytné období v dějinách Poštovního muzea.
Lze tedy konstatovat, že Jan Galuška byl (a vlastně stále je) v oboru svého působení všeobecně uznávanou kapacitou a výsledky jeho celoživotní práce výraznou měrou přispěly
k rozvoji poštovního muzejnictví v České republice. Jako ocenění jeho celoživotních zásluh
v oblasti českého muzejnictví a při prezentaci dějin poštovnictví předal 18. února 2016 ministr kultury Mgr. Daniel Herman PhDr. Janu Galuškovi v Nostickém paláci v Praze 1 na Malé
Straně ocenění Artis Bohemiae Amicis.
Tím však jeho angažovanost na poli českého muzejnictví a kultury obecně neskončila.
Kromě toho, že je takřka v každodenním kontaktu se zaměstnanci Poštovního muzea, jimž
průběžně poskytuje odborné poradenství, se pravidelně účastní zasedání Komise pro nákup
a vyřazování sbírek Poštovního muzea, Komise pro výtvarné řešení poštovních známek
České pošty, s. p. a Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. V letech 2013–2016 byl členem Komise pro posuzování žádostí o
poskytnutí dotací v rámci Integrovaného systému ochrany (ISO) movitého kulturního dědictví
Ministerstva kultury ČR, která přidělovala dotace pro publikační činnost muzeí a galerií a pro
období 2016–2019 byl následně jmenován členem téže grantové Komise, která rozhoduje o
přidělení dotací na výkup předmětů mimořádného významu.
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Jan Galuška při práci v Poštovním muzeu, které tehdy sídlilo
v Holečkově ulici v Praze 5, foto Tomáš Vosolsobě, 1977.
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Celý život v muzeu
František Beneš
V polovině srpna se dožívá neuvěřitelné sedmdesátky emeritní ředitel Poštovního muzea
PhDr. Jan Galuška. Neuvěřitelné proto, že všichni, kdo ho známe, nemůžeme přehlédnout
jeho vitalitu a neutuchající zájem o poštu a její historii, o život a současnost Poštovního
muzea. A není divu, vždyť v něm strávil skoro celý dospělý život, více než 36 let, a z místa
eléva, přijatého spíše z milosti, nakonec na šest let stanul v čele téhle pro nás – poštovní
historiky a filatelisty – tak významné instituce. Po většinu té doby Jana Galušku znám, a protože ho považuju za pozoruhodnou osobnost, poprosil jsem ho, aby se mnou pro muzejní
sborník zavzpomínal.
Seznámili jsme se před více než pětatřiceti lety, v únoru roku 1984, bezprostředně po mém
nástupu do Poštovní filatelistické služby (Pofis). Setkali jsme se tehdy v realizační komisi
ministerstva spojů, jejímiž jsme byli oba členy, já za Pofis, Jan Galuška za Poštovní muzeum. Hned na prvním zasedání mě zaujalo jeho mimořádně zdvořilé a kultivované vystupování, které v dobách soudružských tykaček nebylo běžné. To si člověk obvykle neosvojí až
v dospělosti, to mu musejí vštípit rodiče už v útlém věku. A tak jsem náš rozhovor začal
právě jimi.
I když různí sociální experimentátoři tvrdili, že rodina nemá na člověka největší vliv,
důležitější že je společnost, já na takové úvahy nevěřím. Proto by mě zajímalo, z jakého vlastně pocházíte prostředí? Jací byli vaši rodiče? Začněme nejdůležitějším člověkem, maminkou.
Tahle větev mé rodiny pochází zčásti z Moravy a zčásti z Jižních Čech, kam některé mé příbuzné osud zavál. Maminka Milena, která se narodila v roce 1926, je z té moravské větve.
Díky ní o svých předcích leccos vím, a protože se naučila pracovat na počítači, sepisovala
nám své paměti. Za svobodna se jmenovala Králová a její otec, můj dědeček, měl za první
republiky stavební podnik. Na Moravě a na Slovensku stavěl inženýrské stavby, silnice, tunely a také železnice. Kvůli zakázkám koncem dvacátých let přesídlil do Prahy, kde pak vyprojektoval a postavil i náš rodinný dům na Babě, kde celá naše rodina žije dodnes. Pozoruhodnou osobností byla i jeho žena, moje babička, která v Brně studovala chemii, a – ač z
bohaté rodiny – v roce 1922 vstoupila do Komunistické studentské frakce – Kostufra. Důvodem nepochybně bylo, že ona i její manžel měli velké sociální cítění.
V Praze maminka chodila od první třídy do stejné školy, jako později já a můj bratr. Bylo to
v Sušické ulici na Hanspaulce, a za jejích časů to byla novostavba. Když pak za války nemohla studovat na střední škole, byla totálně nasazena v Půdoznaleckém ústavu, dneska je tam
Ústav organické chemie a biochemie, který na celém světě proslavil profesor Holý. Po válce
zřejmě pod vlivem svého tatínka-stavitele začala studovat architekturu, ale přešla z ní na
hudební vědu, které se pak v Českém hudebním fondu věnovala celý život. Maminka byla
neobyčejně hodný a slušný člověk, byla tmelícím prvkem naší rodiny v časech dobrých i
zlých, a my všichni jsme samozřejmě byli velmi šťastní, že s námi mohla být tak dlouho – do
svých třiadevadesáti let! Doposledka přitom byla aktivní, na počítači pořádala tatínkovy
paměti, scházela se se svými přítelkyněmi. Dokud jí nezačal slábnout zrak, tak ráda luštila
sudoku a křížovky, a protože byla dobře jazykově vybavená, luštila nejradši ty německé –
české jí připadaly moc lehké.
Vedle podnikatelů byli v rodině z maminčiny strany i intelektuálové a umělci, například strýc
mé matky, akademický malíř Jaroslav Král, patřil k předním uměleckým osobnostem meziválečného Brna. Pro jeho levicové zaměření ho za války věznilo gestapo a v roce 1942 byl
zavražděn v Osvětimi. Už od padesátých let má v Lerchově ulici v Brně pamětní desku.
Manželem maminčiny tety byl zase básník František Halas, s jeho synem Janem, pozdějším
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redaktorem Čs. rozhlasu, jsem hodně kamarádil. Jezdili jsme spolu do Kunštátu, seznámil mě
tam s Ludvíkem Kunderou, historikem umění profesorem Janem Tomešem, básníkem
Klementem Bochořákem a řadou dalších osobností. Maminčin prastrýc MUDr. Václav Šťastný založil nemocnici v Písku, a tak bych mohl pokračovat. Maminka se tedy od dětství pohybovala v intelektuálním prostředí, k přátelům a známým rodiny patřili Medkovi, vnučky TGM
či rodiče pozdější senátorky Moserové a také mnoho dnes slavných malířů, básníků a spisovatelů. Není tedy divu, že ji tohle prostředí ovlivnilo a ona pak zase ovlivnila nás, tedy mě a
mého mladšího bratra Vladimíra.
A tatínek?
Jeho část rodiny pocházela z Moravského Slovácka, kde je ostatně příjmení Galuška
dodnes poměrně běžné, hlavně v Uherském Ostrohu a Hradišti. Jeho otec byl z prostých
poměrů, vyučil se uměleckým kamenosochařem, z Velké války se vrátil jako italský legionář
a v armádě už zůstal jako rotmistr z povolání. Protože neměl potřebné vzdělání, nestal se
důstojníkem, ale byl velmi inteligentní, společenský, a byl prý skvělý řečník. Asi i proto se stal
předsedou Svazu československých rotmistrů. V té době to byla významná funkce, v níž se
stýkal s členy velení naší armády. Přátelil se s Aloisem Eliášem, generálem a pozdějším protektorátním ministerským předsedou, s nímž se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Eliáše později zavraždili nacisté, dědeček zemřel v roce 1940, právě v den, kdy ho přišlo
zatknout gestapo.
To už dávno bydleli v Praze a tatínek Miroslav, který se narodil v roce 1922, studoval na arcibiskupském gymnáziu v Bubenči. Když pak okupanti školu násilně vystěhovali, působila na
Smíchově, v bývalém klášteře Nejsvětějšího srdce v Holečkově ulici, naproti budově bývalého kláštera Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela, v níž už tenkrát sídlilo Poštovní
muzeum. Po maturitě byl nuceně nasazen v Berlíně, na konci války se zapojil do odboje ve
Zpravodajských brigádách.
To už se znali s maminkou?
Ano. Tatínek po válce nepokračoval ve studiu, chtěl se stát co nejrychleji novinářem a být
u dějinných událostí, které se tehdy odbývaly. Bylo mu třiadvacet nebo čtyřiadvacet, když
nastoupil do redakce Rudého práva, a jedním z jeho prvních velkých úkolů byla účast na
Norimberském procesu. Po komunistickém převratu v roce 1948 působil v redakci týdeníku
Tvorba a vedl tvůrčí skupinu v podniku Československý film. Pak ale onemocněl tuberkulózou a rok a půl se léčil, čímž skončila tahle kapitola jeho novinářské kariéry. Rodiče se vzali
v roce 1949, o rok později jsem se narodil já a za další dva roky bratr Vladimír.
Dcera bohatého stavitele a novinář z Rudého práva… Jak se mohli lidé z tak rozdílných poměrů – a nejspíš i rozdílného světového názoru – vlastně tak sblížit?
Nezapomínejme na Masarykův výrok Svět jde doleva. Nechci to zlehčovat, ale za první republiky nemalá část společnosti, především intelektuálové, s komunisty sympatizovala, dokonce
byli členy strany, a další se ně dívali se shovívavými sympatiemi. To platilo i pro maminčiny rodiče a další příbuzné (babička byla ostatně předválečnou členkou strany, vzdor svému třídnímu
postavení a neproletářskému původu). Vývoj ukázal, že v tom byl pořádný kus naivity, ale to
tehdy prokoukl jen málokdo. Není sporu o tom, že ve dvacátých a třicátých letech se mnoha
lidem žilo opravdu těžko a komunisté nabízeli snadná a rychlá řešení. Pak hrůzy protektorátu
ukončené sovětskými tanky, není divu, že mnozí propadli iluzím, z nichž pak těžce střízlivěli.
Tatínek je veřejností vnímán asi jako nejznámější člen vaší rodiny, především v souvislosti s Pražským jarem. Co ale vlastně dělal do té doby?
Protože byl jazykově nadaný, uměl perfektně německy, anglicky, velmi dobře rusky, četl
francouzsky, italsky a španělsky, latinu z gymnázia ovládal až do smrti, po vyléčení nastoupil
na ministerstvo zahraničních věcí do tiskového odboru, který pak šest let vedl. V té době
navázal přátelství s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, které jim vydrželo po celý život. Po
11

návratu z Afriky hledali někoho, kdo by jim napsal jednu z předmluv ke knize Afrika snů a skutečností, kterou vydali v roce 1952. Táta se toho ujal a knížka pak vyšla v mnoha nákladech
u nás i v zahraničí. Smál se, že díky tomu vydělal na auto, na Spartaka, se kterým pak několik let jezdil.
V roce 1958 byl jmenován velvyslancem ve Velké Británii, kde jsme s ním tři roky žili. V roce
1961 se vrátil do Československa a působil opět jako novinář, krátce jako zástupce šéfredaktora Rudého práva, pak v letech 1963-64 jako hlavní redaktor Kulturní tvorby. To byl v počátcích politického uvolnění literární týdeník zveřejňující i kritické a polemické názory. Na webové stránce Slovník české literatury lze najít dlouhý seznam autorů, kteří zde tehdy publikovali; je mezi nimi mnoho známých jmen, někteří později stanuli v řadách disidentů a odpůrců
režimu. Kulturní tvorba přinášela i překlady, v roce 1963 například z děl Alexandra
Solženicyna. To se samozřejmě většině tehdejšího vedení státu nelíbilo, a tak byl v roce 1965
otec z redakce odvolán, prý na přímý pokyn Antonína Novotného.
Pak následovala známá československá účast na Expo v Montrealu?
Po odvolání z Kulturní tvorby táta získal místo generálního komisaře československé účasti na Světové výstavě EXPO 1967, která se konala v kanadském Montrealu. To byla slavná
akce naší kultury a techniky. Kinoatomat Miroslava Horníčka, Kinoatomat pro děti, který uváděl Jiří Šlitr, Laterna magika, české sklo a keramika, Třebechovický betlém, gotické umění,
revoluční textilní stroje, staré i nové výtvarné umění, sám pavilon či čtyři stylové restaurace,
to všechno mělo u návštěvníků velký úspěch a mnohým to ukázalo naši zemi v novém světle. Mimochodem, Jiří Šlitr, s nímž táta navázal přátelství, ilustroval jeho knížku Vavříny z
Montrealu. Naše tehdejší účast se ostatně připomíná dodnes, a třeba v roce 1997, u příležitosti 130. výročí založení kanadské konfederace (samo EXPO bylo uspořádáno k 100. výročí), proběhl v Montrealu vzpomínkový večer za účasti bývalého kanadského premiéra
Trudeaua, na který otce pozvali jako hlavního hosta. EXPO totiž bylo samozřejmě významné i
pro pořádající zemi – na jeho přípravě tehdy spojili síly anglicky i francouzsky mluvící
Kanaďané, což jinak nebylo úplně běžné. Viděl jsem to na vlastní oči, o prázdninách jsme
tam s maminkou a bratrem byli.
To bylo určitě inspirující prostředí, ve kterém jste se jako rodina pohybovali.
To jistě. Už jsem zmínil, že tatínek se od padesátých let přátelil s Hanzelkou a Zikmundem,
ti k nám na Babu dokonce jednou přijeli se svou slavnou asijskou expediční Tatrou 805 a já
jsem si ji mohl jako kluk prohlédnout. Přátelil se i s Adolfem Hoffmeistrem, k tomu mě jednou
vzal do jeho domku v Myší díře pod Hradem a já si tam s úžasem prohlížel krásné obrazy,
vrchol byl, když na schodech do patra visel olej od Paula Klee. Hodně se přátelil i s Janem
Werichem, na Kampu k němu přivedl například významného česko-amerického slavistu, profesora Cornellovy univerzity Jiřího Gibiana. Stýkal se i s řadou výtvarníků, spisovatelů a básníků, samozřejmě s umělci a lidmi kolem EXPO v Montrealu, a v tomhle prostředí jsme s bratrem žili a vyrůstali.
Pak přišlo asi nejznámější období, kdy ho u nás znal každý – Pražské jaro.
V roce 1968 byl otec jmenován ministrem kultury reformní Černíkovy vlády. Za jeho největší přínos v té době považuji, že v dubnu 1968 prosadil zrušení cenzury, což byl počátek
obrodného procesu. Po zřízení federace se stal ministrem kultury české vlády. Na tuhle funkci rezignoval v květnu roku 1969, na protest proti nucenému odchodu Alexandra Dubčeka z
čela KSČ. Následovalo vyloučení ze strany, postupně i perzekuce.
Ta ale nepřišla hned, byl přece jmenován generálním komisařem československé
účasti na Světové výstavě v Ósace v roce 1970.
To je pravda. Normalizátoři tehdy ještě plně neodkryli karty a některé odstavené politiky
dočasně přesunuli na jiná místa, hlavně v zahraničí. Dubčeka na velvyslanectví v turecké
Ankaře a tátu do Japonska. Dalším důvodem bylo, že si nechtěli udělat ostudu před světem,
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přece jen předchozí československé účasti na výstavách EXPO byly velmi úspěšné, počínaje Bruselem 1958 po Montreal 1967. A tak odjel do Ósaky, kde byl vlastně po celou dobu přípravy a průběhu výstavy. Maminka tam po čase odjela za ním a já s bratrem jsme tam trávili
alespoň prázdniny. V Rudém právu ovšem tou dobou již vycházely články, v nichž Galuška
figuroval jako jeden z největších pravičáků a zločinců. Už si přesně nepamatuju, jestli ho z
KSČ vyloučili po návratu domů, nebo už předtím, ale nakonec skončil jako referent v
Zemědělských stavbách v Praze-Řepích, kde pak pracoval až do důchodu. Maminku v práci
– Českém hudebním fondu – sice nechali, ale odvolali ji z vedoucího místa v Hudebním informačním středisku a skončila v tamním archivu.
Táta si tenkrát přivydělával výukou jazyků, učil česky a anglicky zejména diplomaty. I to bylo
určitě důvodem, že ho často vyslýchala STB. Navíc byl po celou normalizaci ve styku s disentem, například s Ritou Klímovou, dcerou novináře Stanislava Budína, který s tátou spolupracoval v Kulturní tvorbě. Paní Klímová byla manželkou reformního politika Zdeňka Mlynáře a
po roce 1989 působila jako naše velvyslankyně v USA. Když ji tam Václav Havel vyslal, hledala nové spolupracovníky, kteří by nahradili dosavadní estébáky, kterými se tehdy velvyslanectví jen hemžilo. Přes tatínka samozřejmě znala naši rodinu, a tak nabídla spolupráci i
mému bratru Vladimírovi, který byl podnikovým právníkem, a tím započala nová etapa jeho
života. Stal se diplomatem a postupně zastával místo velvyslance v různých zemích.
Po sametové revoluci se ale váš otec jako jeden ze symbolů Pražského jara vrátil do
veřejného života.
Díky svým zkušenostem a dobrým výsledkům na předchozích výstavách byl jmenován
generálním komisařem československé účasti na EXPO 1992 ve španělské Seville. I na ni
máme připomínku v naší známkové tvorbě. To mu už bylo sedmdesát let. Přesto stále hodně
překládal, téměř až do své smrti v roce 2007.
A co vy? Už jste zmínil, že jste žili v Praze na Babě, kam jste chodil do školy? A jak
na tu dobu vzpomínáte?
Už jsem zmínil, že na základní školu jsem chodil do Sušické na Hanspaulce, kam kdysi chodila i moje maminka. Z té doby pochází můj celoživotní zájem o letectví, v mládí to byla doslova posedlost. Vzpomínám si, že jsem byl s babičkou na prázdninách u Cvikova a tam jsem
uviděl v trafice časopis Křídla vlasti. Uprosil jsem ji, aby mi ho koupila a pak jsem stavěl
modýlky a s babičkou často jezdil do Ruzyně pozorovat na letišti aeroplány.
Po základní devítileté škole jsem chodil na SVVŠ, neboli střední všeobecně vzdělávací
školu na Velvarské ulici, nedaleko kulatého náměstí v Dejvicích, vedle dnešní Evropské. A po
maturitě v roce 1968 jsem se dostal na fakultu sociálních věd a publicistiky University Karlovy
na obor kulturní antropologie a sociologie. V roce 1971 byla fakulta změněna na fakultu žurnalistiky, nenovinářské obory přešly na fakultu filozofickou. Tam jsem v roce 1974 absolvoval
– kulturologii v kombinaci se sociologií.
Na druhou polovinu šedesátých let vzpomínám samozřejmě rád, byla to doba uvolnění,
všichni jsme měli pocit, že se konečně můžeme nadechnout. Na přelomu let šedesátých a
sedmdesátých to doznívalo. Ještě hrály nové bigbítové kapely, my s kamarády zase založili
studentské divadlo, jmenovalo se VIA a působilo v Ústředním domě armády na kulatém
náměstí v Dejvicích, tehdy se jmenovalo VŘSR. Jak jsme se k tomu sálku vedle kina Kyjev
dostali si už nevzpomínám, ale oficíři, kteří tu měli na starost kulturu, nám vycházeli vstříc,
dokonce nám pomohli vypůjčit vojenské maskovací sítě na kulisy hry Světélkující mech podle
povídky japonského autora Taidžuna Takedy – i když jsme všichni měli vlasy po ramena a
působili na ně nejspíš jako zjevení. Přikládám to jejich ideovému tápání v měsících před tvrdou normalizací. Divadlo to bylo avantgardní, hrálo Plešatou zpěvačku od Evžena Ionesca,
ovšem jeho největším úspěchem byla světová premiéra zmíněné „japonské“ hry. Ze známějších osobností kolem tohohle divadélka si vzpomínám na Honzu Rosáka, pozdějšího mode13

rátora, na jeho kamaráda Jindřicha Bílka, který později organizoval Ponny Express, na kterém
se podílelo i Poštovní muzeum, mihl se tu Ludvík Hess, šéfredaktor skvělého časopisu
Divoké víno (vydává ho dodnes) a nyní otec babyboxů, a byla tu samozřejmě i řada dalších.
Vedle divadla a letectví mě bavilo trávit čas v přírodě, to mi pak zůstalo, dlouhá léta jsme s
kamarády jezdili trampovat, jen tak se spacákem, spali jsme pod širákem. Nejhezčí vzpomínky mám na každoroční pobyty ve slovenském Rudohoří, ve Spišské Maguře, když je počátkem října inverze a na vrcholcích hor je sluníčko a teplo, zatímco doliny zahalí lezavá mlha.
Slovenští lesníci k nám byli neuvěřitelně přátelští, snad je to tou povahou, nechávali nás na
hřebenech volně tábořit, i když věděli, že rozděláme oheň, ale my si toho vážili, byli opatrní
a nikdy nezpůsobili žádné škody.
Ke studentskému životu tehdy samozřejmě patřila i různá pohostinství, vzhledem k hloubce kapsy většinou nižší cenové skupiny. V těch jsme se scházeli s dalšími Dejvičáky, vzpomínám na Petra Šabacha, Ivana Hlase, chodil tam s námi i Petr Kopta, bratr textaře Pavla a syn
spisovatele Josefa. Petr byl kultivovaný a vzdělaný básník a překladatel, byl zetěm básníka
Jaroslava Seiferta. Byl o něco starší než my, měl za sebou věznění v komunistickém kriminále, napsal básnický cyklus inspirovaný obětí Jana Palacha, později podepsal Chartu 77. Byl
to důležitý člověk mého života, hodně na mě tehdy zapůsobil.
Když jste absolvoval vysokou školu, byla už normalizace v plném proudu. Jak se
vám s takovým kádrovým škraloupem hledalo uplatnění?
Po škole jsem byl rok na vojně, jako absolvent v Tachově a ve Stříbře u motostřelců.
Skutečný problém nastal po návratu – jak jsem se někde představil, bylo po nabídce. Přes
tátova známého jsem se na pár měsíců uchytil v propagaci Pražských pekáren. Bylo to hrozné – nic se tam nedělalo. Kdybych byl starší, možná by mi to nevadilo, ale jako mladý člověk
jsem chtěl něco pořádného dělat. Koncem léta 1976 jsem objevil inzerát v novinách, že
Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky vypisuje konkurs na místo podnikového sociologa. Ten jsem vyhrál, nastoupil, ale za tři dny mě vyhodili; jak jsem po letech zjistil
v archivu v Pardubicích, bylo to na zásah STB. I když jsem se snažil, nikde mě nechtěli, ani
na místo kulturního referenta v ZOO!
To tedy vypadalo dost beznadějně!
Rozhodně. Zvlášť když si uvědomíte, že režim tehdy na jedné straně nepohodlným lidem a
někdy i jejich rodinným příslušníkům neumožnil pracovat, a na straně druhé jim vyhrožoval
paragrafem o příživnictví, jehož pomocí někteří skončili i v kriminále. Na mě se ale nakonec
usmálo štěstí. Další přítel mého tatínka nám zavolal, že se mám 1. února 1977 v sedm nula
nula ráno dostavit do ulice Politických vězňů, na Ředitelství pošt Praha, že prý tam pro mě
ředitelka Marie Koubová něco má.
A to byl počátek vaší kariéry u pošty, přesněji v jejím muzeu?
Ano, i když na nějakou kariéru to zpočátku rozhodně nevypadalo. Když mě paní ředitelka
stroze vyzvala: „Soudruhu, posaďte se“, očekával jsem, že v nejlepším případě dostanu klíče
od Trabanta a stanu se motorizovaným doručovatelem telegramů. Místo toho ale řekla: „Mám
pro vás jediné místo, a to na dobu určitou, v Poštovním muzeu“. O téhle instituci jsem nic
nevěděl. Jen z dětství jsem si vzpomínal, jak jako šestiletý jsem viděl obrázek letadla Aero v
Poštovním muzeu a s babičkou se tam pak vypravil. Letadlo tam ale už nebylo, dokonce
skoro už ani to muzeum. Ale zpět do kanceláře paní ředitelky. „Jste filatelista? Ne? To je
dobře! Už v sedm nula nula tu měl být soudruh doktor Čtvrtník, který je ode dneška vedoucím muzea a má si vás tu vyzvednout!“ Doktor Čtvrtník dorazil o půl hodiny později, v sympaticky povznesené náladě. Vyzvedl mě, šli jsme na Smíchov pěšky, po cestě se zastavili na
menší občerstvení, a v ten den započalo naše přátelství, které pak vydrželo po tři desetiletí.
Pavel Čtvrtník byl bezesporu originální osobností. Měl jste k němu blízko, mohl byste
tedy o něm říci pár slov?
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Byl to především velmi slušný a hodný člověk. Vystudoval Filozofickou fakultu University
Karlovy, obor filosofie-historie, což po něm „zdědil“ jeho syn Mikuláš, který dnes působí jako
vedoucí jednoho oddělení Státního oblastního archivu Praha a dlouhodobě se zaměřuje na
filozofii dějin. Pavel u pošty působil asi proto, že už jeho tatínek tu byl vysokým úředníkem.
Pavel měl od dětství těžkou zrakovou vadu, která však nepřekážela jeho poštovně historickému zaměření. Byl o tři roky starší než já a v muzeu pracoval od roku 1970, tedy od svých třiadvaceti let, vlastně až do své smrti. Prvního února 1977 byl jmenován vedoucím a jeho prvním úkolem bylo vyzvednout mě a dovést do Holečkovy ulice. Bez zajímavosti není, že muzejnictví měli Čtvrtníkovi v rodině, Pavlova paní Ludmila od devadesátých let vedla Zdravotnické
muzeum.
Jak na vás nové prostředí zapůsobilo?
Byl jsem ovlivněn filmy a měl představu, že v muzeu budou sedět podivíni u stolů plných
známek, které budou poletovat v průvanu… Nic ale nebylo vzdálenější skutečnosti. Našel
jsem tu báječné lidi. O Pavlu Čtvrtníkovi jsem se už zmínil, tak snad ještě dodám, že to byl
velký odborník a empatický člověk. Dále Ljuba Kamenářová, poštovní historička, ještě se o
ní zmíním. Zastupovala tehdy Patricii Tošnerovou, která byla na mateřské dovolené. Když se
z ní vrátila, měl jsem příležitost poznat, že jde o pozoruhodnou osobnost s komplikovanými
rodinnými vztahy – které zmiňuji hlavně jako ukázku, jak složitá byla leckdy doba, a to i na
půdorysu jedné rodiny. Její maminka byla Češka s předky ze Strakonicka, tatínek byl z Plzně,
napůl Němec a napůl měl židovský původ (se všemi důsledky za protektorátu), německá
babička přitom měla bratra ve wehrmachtu nebo snad dokonce v SS. A po téhle německožidovské větvi své rodiny Patricia po roce 1990 restituovala – lázeňskou vilu v Karlových
Varech a činžák v Berlíně… Pro tak citlivého a inteligentního člověka, jakým Patricia byla, to
byla určitě po celý život zátěž, uvědomit si, kdo vlastně svým původem je, zařadit se. K tomu
ještě příběh jejího otce, který přes svůj částečně neárijský původ protektorát nakonec přežil
díky velkému štěstí částečně ve Švýcarsku, ale rozhodl se, že po zbytek života už nebude po
vůli žádné totalitě, tedy ani té komunistické, a tak byl často ve vězení pro takzvané příživnictví. Německá babička ušla odsunu, a ač původně z movité rodiny, živila se v Aši jako textilní
dělnice. V polovině šedesátých let odešla do Německa, kde se usadila nedaleko hranic, a
tak do Čech občas zajížděla. Vezla vždycky nějaké marky a Patricia vzpomínala, jak s otcem
závodili, kdo za ní dřív dojede vlakem… Já Patricii poznal jako neobyčejně pracovitou poštovní historičku a naprosto čestnou ženu, navíc zapálenou pro přírodu a ochranu životního
prostředí, což mi bylo taky blízké. A jestli historie její rodiny byla složitá, pak Patriciin konec
byl jak z antické tragédie. Vždycky jsme si říkali, že ta nás určitě všechny přežije, vždyť i když
je už v důchodovém věku, pořád má ještě svou maminku! Ale nakonec to dopadlo jinak –
obě zemřely současně, jen několik hodin po sobě…
Půl roku po mně nastoupil historik Jiří Hánl, odborník na staré mapy a rovněž originální
postava. Jeho tatínek byl docentem na Filosofické fakultě, maminka byla také pedagožkou.
Do muzea ho doporučila jeho kamarádka doktorka Cuřínová, manželka Pavla Čtvrtníka. Jako
badatel byl Jiří nesmírně zodpovědný, někdy dokonce až příliš, vzpomínám si třeba, že když
byl přizván ke zpracování monografie o poštovním styku s terezínským ghettem, téma pojal
tak zeširoka, že se například zabýval otázkou právního postavení SS, což byla vzhledem k
vytyčenému tématu marginálie. Zemřel v roce 2003 na zhoubnou nemoc, když krátce před
tím tvrdě pracoval na likvidaci následků povodně, která muzeum tak ničivě zasáhla. Byl to můj
velký kamarád.
Dále přítel Pavla Čtvrtníka ze střední školy pro slabozraké – Milan Lukeš, ekonom, i o tom
se ještě zmíním. To všechno byli vrstevníci.
Pak tu byli pracovníci o generaci starší. Věra Léblová, dobrá duše muzea, pracovala tu od
roku 1961 a byla spolupracovnicí Karla Adlera, vedoucího, za nějž muzeum začalo opět
vzkvétat po úpadku v padesátých letech, kdy skoro zaniklo (zachránily ho tehdy vlastně jeho
15

sbírky známek, potřebné pro výstavy). Paní Léblová mně a Hánlovi často před výplatou půjčovala padesátikorunu, platy jsme neměli zrovna vysoké. A právě ona byla obětí známého
loupežného přepadení v kapitulní síni muzea na Smíchově, kdy zmizel osmdesátiblok modrých Merkurů. Útočníci ji tehdy fyzicky napadli a škrtili, musel to být pro ni hrozný zážitek, o
kterém jinak milá a povídavá paní nebyla ochotna vůbec mluvit.
O něco mladší byla Louisa Troníčková, zástupkyně Pavla Čtvrtníka, která měla na starosti
dokumentaci poštovních známek. Druhý nebo třetí den po mém nástupu mě vzala do expozice, kde mě seznamovala s vystavenými sbírkami. To byl můj první kontakt s filatelií a poštovní historií.
Už za mého nástupu tu pracovala Ivana Beránková, později provdaná Švandelíková, napřed
jako knihovnice, pak přešla do oddělení poštovních známek, kde spolupracovala na evidenci. Dodnes v muzeu pracuje, i když už jen jako brigádnice. Ani se nechce věřit, že je tu vlastně služebně nejstarší (pracuje zde už neuvěřitelných pětačtyřicet let – taková věrnost se hned
tak nevidí!).
Ne všichni kolegové ale měli skutečnou kvalifikaci pro muzejní práci. Například Alena
Klokočníková tehdy měla na starosti sbírku poštovních map, k čemuž ji mělo předurčit její
předchozí působení jako učitelky zeměpisu na Středním odborném učilišti pošt…
A co vaši mladší kolegové?
Po mně do muzea nastoupily vlastně už tři generace kurátorů. O prvních dvou se zájemci
mohou dočíst ve skvělé knize 90 let Poštovního muzea, kterou Pofis vydal jako 25. svazek
Monografie čs. známek a poštovní historie. K první patřila Alena Reichová, která vedla oddělení dokumentace známkové tvorby, Mária Kavková, později moje i Čtvrtníkova asistentka, či
obětavá Soňa Vlasáková a talentovaná Monika Nejedlá. Mezi služebně mladší patří Jan
Kramář, skvělý historik, člověk neobyčejně pilný a pečlivý, autor a spoluautor řady publikací s
poštovně historickou tematikou, osobně jsem mu mimo jiné vděčen za pomoc při psaní příslušných kapitol naší publikace Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dále Martin
Jahoda, jeden z pilířů muzea, člověk velice čestný a skromný. Totéž platí o Vladimíru
Halabrínovi, prvním skutečném knihovníkovi Poštovního muzea. A Martin Říha, tvůrčí člověk a
skvělý fotograf. V posledních letech přibyli služebně nejmladší kolegové, například současný
ředitel Jiří Střecha, zkušený muzejník, kultivovaný a vzdělaný člověk s velkým talentem získávat lidi, což je pro muzeum nesmírně důležité. I on svým původem má ke kultuře blízko, jeho
tatínek je známým režisérem dokumentárních filmů a jeho dědeček byl už za první republiky
kameramanem. Díky všem jmenovaným kolegům, ale i těm kolegyním a kolegům, kteří přišli
až v nedávné době, věřím, že budoucnost muzea je po personální stránce dobře zajištěna.
Z našeho společného působení v realizační komisi si vzpomínám na pana Votrubu,
který v muzeu také pracoval.
Jiří Votruba byl důležitý kolega, který jako důchodce dvanáct let pomáhal ve sbírkách známkové tvorby. Před válkou prý býval obchodníkem s poštovními známkami a v roce 1968 do
muzea nastoupil na brigádu s úkolem uspořádat filatelistickou část sbírek Poštovního muzea.
Tou se v padesátých letech zabýval redaktor Ervín Hirsch, který o ní dokonce vydal knihu. Je
málo známo, že na přelomu let 1965 a 1966 na to krátce navázal slavný filatelistický znalec
Jan Mrňák. Ale teprve Jiří Votruba sestavil soubory, které jsou základem současné expozice
ve Vávrově domě. Pan Votruba vedl i evidenci známek, které přicházely z výměny poštovních
správ v rámci UPU.
Vzpomínám si, že naproti němu seděl Vojtěch Šedivý, rovněž důchodce, bývalý ředitel rozhlasu po drátě, starý pošťák, který byl na vojně u dragounů a poštovní zkoušky složil už v roce
1929. Byl to nefilatelista, který byl přijat, aby na pana Votrubu, filatelistu, dohlížel. Věděl
všechno o poště za první republiky a já dodnes lituji, že jsem se ho tenkrát víc nevyptával.
Určitě by vnesl jasno do řady dodnes nevyřešených otázek.
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O panu Votrubovi jsem slyšel, že vyřizoval i dotazy návštěvníků, kteří do muzea přinášeli své známky a chtěli znát jejich cenu.
V tom měl velkou praxi a byl při tom ochotný a trpělivý. Obzvlášť vytížený byl po slavné loupeži Merkurů počátkem sedmdesátých let, o které šéfredaktor Filatelie Vítězslav Houška
napsal knížku a později byl natočen film Osud jménem Kamila. Ještě mnoho let po té události do muzea nosily hlavně starší dámy nejrůznější Merkury, samozřejmě obvykle padělky
nebo novotisky. Probíhalo to často tak, že se dáma upjatě zeptala, jestli může hovořit s nějakým opravdovým odborníkem a pochybovačně se zadívala na obyčejně vypadajícího pana
Votrubu. Bylo na ní vidět, jak je plna nadějí na nové auto z Tuzexu, a jak nerada dává z ruky
svou vzácnost z alba po manželovi. Pan Votruba byl na takové případy připraven, měl na
svém pracovním stole sklo, pod kterým měl padělků a novotisků zastrkanou celou řadu, a
rozechvělé návštěvě jenom ukázal na ten, který byl stejný jako přinesený.
Vraťme se ale k počátkům vašeho působení v muzeu. Co jste tam vlastně po nástupu dělal?
Byl jsem výslovně přijat na přechodnou dobu, ale můj šéf Pavel Čtvrtník to viděl optimističtěji a přemýšlel, jak mě využít. V prvním roce jsem se především seznamoval s dějinami pošty. To
mě bavilo. Vystudoval jsem sice něco jiného, ale historie byla mým oblíbeným oborem a byla
mi vždy velmi blízká. Vedle toho jsem dostal úkoly v souvislosti s nadcházející Světovou výstavou poštovních známek Praga 1978. To byla dnes už nepředstavitelně rozsáhlá akce. Pražská
expozice muzea v kapitulní síni bývalého kláštera Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela
na Smíchově byla po loupeži Merkurů pro veřejnost dlouhodobě uzavřena. To poznamenalo
osudy muzea na mnoho let, což byl smutný vedlejší důsledek tohoto kriminálního činu.
Prvním úkolem tedy bylo otevřít znovu tuto expozici. Na tom se podílel i grafik Karel Dvořák,
pozdější tvůrce našich dopisnic a poštovních známek. V roce 1978 se nám to podařilo a
výstavní sál muzea se otevřel návštěvníkům. Vedle toho jsme připravovali i expozici muzea
přímo na výstavě. Ta byla velmi rozsáhlá a obsahovala řadu rarit z muzejních fondů a sbírek.
Samostatnou výstavou bylo Výtvarné umění a poštovní známka, na níž byly představeny originály obrazů vedle jejich ryteckých přepisů do formátu známek. Dále historická expozice včetně jízd poštovním kočárem taženým čtyřspřežím kladrubských běloušů – z Celetné ulice přes
Čechův most po nábřeží do tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, kde probíhala
hlavní část výstavy. Já měl na starosti provoz kočáru, ale pomáhal jsem i s historickou expozicí, a protože jsem měl řidičský průkaz, měl jsem na starosti i služební dodávku Škoda 1203.
Výstava skončila, měla úspěch, čím jste se zabýval dál?
Právě díky řízení služební dodávky jsem se seznámil s malířem a fotografem Tomášem
Vosolsobě, který s muzeem už léta spolupracoval. Už před výstavou jej muzeum pověřilo, aby
fotograficky zachytil všechny tvůrce našich poštovních známek, malíře, grafiky i rytce. Já jsem
na ně předem sehnal kontakt, telefonicky nebo písemně dohodl návštěvu a pak je s ním objížděl. Navštěvovali jsme je v jejich ateliérech, kde je Tomáš fotografoval při práci. Zabralo by to
půl strany, kdybych je měl všechny vyjmenovat. Namátkou: Svolinský, Lhoták, Liesler, Schmidt,
Jirka, Housa, Mráček, Švengsbír… Fotografie z této akce tvoří důležitou součást sbírek
Poštovního muzea a některé dokonce před časem vyšly na historizujících pohlednicích.
To musely být úžasné zážitky, setkat se s tolika významnými tvůrci. Někdy byste je
měl popsat třeba ve Filatelii, určitě by to bylo poutavé čtení.
Třeba se k tomu jednou dostanu. Ale už teď alespoň dva, u nichž k fotografování naopak
nedošlo.
Dorazili jsme k Jaroslavu Lukavskému do jeho rodinného domu v Praze pod Bulovkou.
Návštěva byla jako obvykle předem dohodnuta, ale Lukavský nám neotevřel. Jenom vykoukl
z okna, a když jsme mu řekli, že jsme z Poštovního muzea, zakřičel na nás, že s poštou
nechce mít nic společného a ať koukáme zmizet. A tak jsme Lukavského nevyfotografovali.
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Až později jsem se dozvěděl, že příčinou jeho odmítnutí měl být spor, který se krátce před
tím rozhořel mezi ním a tehdejším vedoucím oddělení známkové tvorby na ministerstvu spojů.
Ještě smutněji dopadlo naše fotografování rytce Jaroslava Goldschmieda. Opět předem
dohodnutá schůzka, a když jsme na ni přijeli, otevřela nám uplakaná paní Goldschmiedová
v černém a řekla nám, že manžel krátce předtím zemřel. Když se dozvěděla, že jsme ho měli
fotografovat, vrátila se do bytu a přinesla jeho občanský průkaz ze kterého vytrhla jeho fotografii a dala nám ji…
V ostatních případech jsme byli ale úspěšnější, a tak jsem měl příležitost se seznámit se
známkovou tvorbou i z tvůrčí strany. Grafici a zejména rytci totiž při našich návštěvách pracovali obvykle právě na nových známkách, kterých tehdy vycházel velký počet.
Když jste zmínil Tomáše Vosolsobě, který s Poštovním muzeem úzce spolupracoval,
můžete o něm říci pár slov?
Tomáš byl akademickým malířem, pocházel ale z rodiny, která neměla s komunistickým
režimem dobré vztahy, a tak se mu zrovna lehce nežilo. V roce 1977 měl smlouvu s ředitelstvím pošt na fotografování, a tak jsem s ním v létě jel do Vyššího Brodu dokumentovat sbírkové předměty. Vezl mě svým Fiátkem 600D, s prorezlou podlahou, kterou jsem znepokojeně sledoval rychle ubíhající silnici pod námi. Tomáš ale řídil bravurně. Byl to taky originální
člověk, nápadně hezký chlap, který každého oslnil svým duchem, zjevem a mravní integritou.
Do jeho života zajímavým způsobem zasáhla filatelie. Jako vášnivý sběratel si v dopisech
vyměňoval známky s filatelisty v zahraničí, a taky s jednou starší paní ze Švýcarska. A ta ho
koncem šedesátých let, když to na krátkou dobu šlo, pozvala na návštěvu, a on se tam poznal
s její neteří Ritou. Zamilovali do sebe, vzali se a ona za ním odešla do Československa. Lidé
s jeho charakterem a názory to ale neměli snadné, a tak nakonec počátkem 80. let s manželkou odešli do Švýcarska a zpátky se vrátili až po revoluci. Tomáš se hodně zajímal o leteckou poštu, i tím jsme si byli blízcí, já se zase celý život zajímám o letadla. Do Švýcarska si
tehdy chtěl odvézt svou objemnou sbírku leteckých dopisů a Pavel Čtvrtník mu pomáhal vyřídit vývozní povolení. Tomáš z vděčnosti věnoval muzeu kus své sbírky, ty dopisy jsou dodnes
vystaveny v expozici ve Vávrově domě. Když se po revoluci vrátil, sbírky přivezl s sebou a žil
jimi obklopen až do konce svých dnů. To, co ale v šedesátých až osmdesátých letech bylo
předmětem zájmu obrovského množství aerofilatelistů, se od let devadesátých čím dál více
dostává na okraj sběratelského zájmu. Tomáš ke každému příležitostnému letu připravoval
snad desítky dopisů, jenom poštovné ho stálo spoustu peněz, kterých rozhodně neměl
nazbyt. Měnil si je pak s kolegy v zahraničí, za dopisy, které zase zhotovovali oni. Dneska
tyhle tehdejší zajímavosti bez zájmu leží na pultech stánků zahraničních obchodníků na veletrzích Sběratel, doslova za pár korun… Při pohledu na to si říkám, že je nakonec dobře, že
se toho zklamání můj přítel Tomáš nedožil.
Zmínil jste se o pobočce muzea ve Vyšším Brodu. Na koho vzpomínáte tam?
Vedoucím vyšebrodské pobočky je Luboš Kocman, původně kovář-podkovář z Koles
nedaleko Kladrub nad Labem, který se do muzea dostal v souvislosti s koňmi. Jeho předchůdce chtěl po revoluci soukromě rozjet chov koní, a tak hledal, kdo by mu je koval. Luboš
tehdy pracoval u dráhy, a když jsme se s ním blíže seznámili, nabídl mu Pavel Čtvrtník místo
údržbáře. Z něj se pak postupně vypracoval až na vedoucího pobočky, kterým je dodnes.
Je to pro muzeum štěstí, že získalo tak šikovného a pracovitého kolegu, který si ví rady s
organizačními otázkami a dovede spoustu věcí udělat i vlastníma rukama. Lubošova rodina
pochází původně z Prahy a má dlouhou „koňáckou“ tradici. Mezi jeho předky byli štolbové
u strahovských premonstrátů, vyzná se tedy ve vozatajství (v tom je dokonce mezinárodním
rozhodčím) a muzeu hodně pomohl při restaurování historických poštovních kočárů z jeho
sbírek. Rád vzpomínám i na kolegyně Ivanku Samkovu, Drahomíru Goldovou a Emílii
Vidlákovou.
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V roce 1977, kdy jste do muzea nastoupil, došlo k jedné významné události pro jeho
život – byl mu přidělen Vávrův dům, jeho současné hlavní sídlo.
To byl opravdu doslova přelom v historii a působení muzea. Po šesti desítkách let pronájmů
a stěhování vlastní objekt! Nevelký sice, ale náš, navíc v úžasném místě, v centru Prahy a na
vltavském nábřeží. Tehdy jsme ještě nevěděli nic o ničivých povodních, které se na nás jednou přivalí, a mysleli si, že strmé stěny Lannovy regulace jsou před vodou dostatečnou ochranou. Prostředí bylo kouzelné – pár kroků od třídy, kterou Foglar v Rychlých šípech nazval
Rozdělovací, naproti tajemné černé věži z jeho Strachu nad městem. Sám dům byl ale ve špatném stavu a k jeho otevření pro veřejnost vedla dlouhá cesta. V listopadu roku 1977 jsem ho
poprvé navštívil a od té doby se mi vlastně stal osudem. Od roku 1979 jsem v něm dokonce
dva roky seděl, zabýval se propagací muzea a s kolegou Hánlem jsme tu měli vedlejší pracovní poměr jako topiči. Paní Vávrová se synem se totiž odstěhovala a dům zůstal neobýván. To
byl vítaný příjem k našim nevelkým platům, a když v průběhu rekonstrukce skončil, přivydělával jsem si v polovině osmdesátých let po práci jako doručovatel telegramů na Smíchově.
Koncem sedmdesátých let nás v muzeu bylo málo, a tak každý musel umět všechno. Já
jsem vedle své běžné práce pomáhal i s předkládáním materiálů sběratelům ke studiu. Při
tom jsem poznal, že nejde jen o skládání známek podle katalogu, že mnozí z nich jsou skutečnými badateli, kteří mají hluboké znalosti z řady oborů, počínaje polygrafií a konče poštovní historií.
Následujících deset let ale bylo především ve znamení rekonstrukce Vávrova domu na
Nových mlýnech. Už jsem řekl, že vedoucí muzea Pavel Čtvrtník špatně viděl, a tak jsem s
ním chodil na všemožná jednání a díky tomu poznal spoustu lidí a problémů a hodně se toho
naučil. Rekonstrukce, to byly projekty, schvalování, pak vlastní stavba, a to nejen domu, ale i
restaurování jeho interiérů, zajišťování nového mobiliáře a vybavení.
Konec sedmdesátých let je dnes považován za temnou dobu útlaku po vzniku Charty
77. Režim přitáhl šrouby a tvrdě vystupoval proti svým odpůrcům. Jaké to bylo tehdy
v Poštovním muzeu?
Já se v té době díky své práci seznámil s řadou zajímavých lidí, například s významnou
osobností naší muzeologie Antonínem Nemravou, pozdějším náměstkem ředitele Národního
technického muzea. To byl hluboce věřící člověk, antikomunista, skvělý varhaník od svatého
Ignáce na Karlově náměstí. Tehdy pracoval v NTM v oddělení dějin elektrotechniky, jehož
součástí byly telekomunikační sbírky, které pocházely původně z Poštovního muzea. V NTM
byla tehdy příznivá atmosféra, kdy tu i takoví lidé mohli působit. Podobná atmosféra byla v
Poštovním muzeu. S kolegyní Ljubou Kamenářovou jsme tu dokonce přepisovali Prohlášení
Charty 77, aniž by nás někdo udal. Paní Ljuba se svým tehdejším manželem emigrovala do
Francie, po revoluci vstoupila do čs. diplomatických služeb a dlouhá léta působila ve vysokých funkcích na naší pařížské ambasádě. Nesmírně nám pomohla v roce 2002 v komunikaci s našimi francouzskými kolegyněmi a kolegy a s přípravou naší velké výstavy v pařížském
Poštovním muzeu. Přátelíme se dosud.
Asi jsme nijak neprovokovali a byli jsme šťastní za svůj muzejní mikrosvět, kde jsme si
nemuseli nijak zvlášť dávat pozor na každé slovo. Ovšem možná si nás tehdy soudruzi pohlídali jinak...
Dneska je už těžko uvěřitelné, že v Poštovním muzeu nebyla organizace KSČ, protože tam
nebyl žádný člen. Později jsme založili Odbornou společnost dějin spojů při tehdejší
Vědecko-technické společnosti a pořádali řadu seminářů v Praze a v pobočce muzea ve
Vyšším Brodě.
Nová budova muzea ve Vávrově domě byla otevřena v roce 1988 u příležitosti další
Světové výstavy Praga. Co se za těch deset let od vašeho nástupu v muzeu mimo
rekonstrukci událo?
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Připravili jsme řadu vlastních výstav, ale i mnoho prezentací pro další výstavy u nás a v
zahraničí. Moc rád vzpomínám například na spolupráci s Národním technickým muzeem, s
už zmíněným Antonínem Nemravou, legendou českého muzejnictví, na přípravě putovních
výstav „100 let telefonu v Čechách“ v roce 1981 a „130 let telegrafu“ v roce 1987. To, co jsem
se tenkrát naučil, se mi později hodilo při psaní scénářů výstav a našich stálých expozic ve
Vyšším Brodě. Vydávali jsme Sborník Poštovního muzea, jeho editorkou byla Patricia
Tošnerová. Navzdory velmi omezenému rozpočtu se nám dařilo obohacovat muzejní fondy
nákupy nových sbírkových předmětů, například starých kočárů, které kdysi sloužily pro přepravu pošty; a pokud to možnosti dovolovaly, dávali jsme je restaurovat. Od poloviny osmdesátých let jsme se pak soustředili na dokončení rekonstrukce tzv. Vávrova domu a na přípravu výstavy PRAGA 1988. Vlastně ta nám nejvíc pomohla s tím, aby byly práce ve Vávrově
domě skutečně dokončeny. Jak si jistě mnozí pamatují, stavební materiál byl těžko k sehnání a o řemeslnících škoda mluvit. A právě blížící se světová výstava podnítila vedoucí činitele rezortu spojů, aby přiměli stavební podnik všechno v termínu dokončit.
Když jste se zmínil o vedoucích činitelích spojů, poznal jste některé osobně? Jak na
vás působili?
Hned první den jsem poznal přímou nadřízenou našeho muzea, ředitelku Ředitelství pošt
Praha Marii Koubovou. Co o ní říci? Zaměstnala mě v době, kdy jsem se jinde o práci marně
ucházel. K muzeu i jeho pracovníkům se chovala slušně.
S dalšími vysokými představiteli spojů jsem se poprvé setkal v roce 1978, při šedesátém
výročí založení Poštovního muzea. Dobrý dojem na mě udělal tehdejší náměstek ministra pro
poštu Juraj Maňák, lidský člověk, který možná dokonce schválil moje přijetí do muzea. Měl
dobrý vztah k našemu vedoucímu Pavlu Čtvrtníkovi, znal jeho tatínka, který byl jeho kolegou
na ministerstvu a měl na starosti Poštovní novinovou službu. Pavel k Maňákům dokonce chodil domů a doučoval jejich syna češtinu. To asi způsobilo, že Pavel ve funkci vedoucího i jako
nestraník přežil různé situace, které by jinému způsobily problémy. Vzpomínám si třeba na
emigraci našeho kolegy Milana Lukeše v roce 1980, což byla věc vždycky velmi sledovaná a
vyvozovaly se z ní důsledky – už proto, že žádost o výjezdní doložku musel schválit nadřízený. Pavlovi to ale prošlo, Maňák jen velkoryse mávl rukou.
Vcelku mám pocit, že po téhle stránce naše muzeum, které samozřejmě nebylo nijak strategickým pracovištěm, nechávali nadřízení na pokoji a nešikanovali nás.
Osudy muzea po otevření Vávrova domu v roce 1988 jsou veřejnosti vcelku dobře
známy a jsou popsány i v už zmíněné knize 90 let PM. Po jejím vydání došlo k další
povodni, ale i její následky se podařilo odstranit a muzeum slouží odborné i laické
veřejnosti. S jakým pocitem jste z něj na konci roku 2013, po šestatřiceti letech působení, odcházel?
S hrdostí, ale i s pocitem smutku a nostalgie. S hrdostí na to, co jsme v muzeu za ty desítky let dokázali – konečně má důstojné vlastní sídlo, sbírky světové úrovně jsou vystaveny,
muzeum funguje pro veřejnost. To všechno vypadá samozřejmě, ale samozřejmé to není, a
kdo zná minulost muzea ví, že se to podařilo vlastně historicky poprvé.
S pocitem smutku a nostalgie proto, že s muzeem byl spjat skoro celý můj dospělý život.
Ale po vážné nemoci, se kterou jsem tehdy bojoval, jsem se cítil unaven. Každý by měl mít
špetku sebereflexe a vědět, kdy odejít. Svým kolegům a nástupcům jsem popřál mnoho
úspěchů a slíbil, že pokud mi budou síly stačit, samozřejmě jim v případě potřeby rád vždycky vypomohu.
Pane doktore, znám vás už více než šestatřicet let, a za tu dobu jsem poznal, že prostě nevydržíte sedět jen tak s rukama v klíně. Čím se tedy zabýváte?
Máte pravdu, na jedné straně je odchod do důchodu velký předěl, ale když máte nějaké
nenaplněné záměry a cíle, může to být ta pravá doba se jim naplno věnovat a naplnit je. Mně
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se podařilo zmapovat historii Poštovního muzea z let 1933 až 1988, včetně osudů jeho dlouholetého sídla v pražské Holečkově ulici v klášteře svatého Gabriela, což byl úkol, na který
jsem si myslel mnoho let. Jako pamětník a účastník celé té historie jsem dal dohromady podklady k rekonstrukci Vávrova domu. Účastním se zasedání komise zabývající se podobou
našich nových poštovních známek. V archivech pátrám po historii konfiskátů ve sbírkách
Poštovního muzea. Prostě tahle skvělá instituce a historie poštovnictví vůbec je mým osudem, vlastně od toho prvního února 1977 – dodnes.

Jan Galuška při rozhovoru, který s ním vedl František Beneš
v zasedací místnosti Poštovního muzea v Praze, 2013.
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Vzpomínka na spolupráci s PhDr. Janem Galuškou
Josef Velfl
Významná životní jubilea spolupracovníků a přátel nabízejí příležitost k zamyšlení nad
minulými setkáními s nimi i nad jejich lidskými osudy. V roce 2020 se dožil sedmdesáti let
jeden z předních reprezentantů muzejní obce, emeritní ředitel Poštovního muzea v Praze
PhDr. Jan Galuška. Osobnost s mimořádně kultivovaným vystupováním a intelektem, zkrátka opravdový gentleman muzejní scény, se kterým jsem měl tu čest více než 30 let spolupracovat. Na poli českého muzejnictví zanechal nepřehlédnutelné stopy, jejichž otisky si
dovolím ve zkratce přiblížit.
Důležitou roli v osobním a poté i pracovním životě Jana Galušky sehrála nejen zkušenost z
neopakovatelné atmosféry druhé poloviny 60. let 20. století v duchu tehdejšího politického
uvolnění, euforie z obrodného procesu tzv. pražského jara, ale i následný hořký pocit beznaděje z okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a nástupu normalizace,
které Jan Galuška citlivě vnímal jako vysokoškolský student. V jeho případě byla nově vzniklá
situace o to složitější, že byl synem ministra kultury z doby předsrpnového reformního hnutí a
známého stoupence Alexandra Dubčeka, tehdy označeného za nepřítele socialismu.1
Nastupující neostalinský režim systematicky odstraňoval ze scény nejen tyto představitele předchozích demokratizačních proudů, ale mstil se i na jejich rodinných příslušnících,
včetně dětí! A tak se stalo, že po studiích a absolvování základní vojenské služby Jan
Galuška dlouho marně sháněl práci, neboť měl „cejch“ syna reakcionáře. Totalitní mašinerie bránila na jedné straně těmto lidem pracovat, byť i na zcela podřadných pozicích, a na
straně druhé jim hrozila kriminálem za tzv. příživnictví, pokud nebudou zaměstnáni… Navíc
se na ně zaměřila i všudypřítomná Státní bezpečnost! Po četných zoufalých pokusech najít
kdekoliv uplatnění se nečekaně na Jana Galušku usmálo štěstí a díky přímluvě rodinného
přítele byl v roce 1977 přijat do Poštovního muzea v Praze, kde se ho ujal vedoucí a pozdější
ředitel PhDr. Pavel Čtvrtník s kolektivem spolupracovníků. Vytvořili zde v nelehkých podmínkách 70. – 80. let skvělý tým, se kterým se Jan Galuška jako kurátor brzy zapojil do přípravy mimořádně úspěšné „Světové výstavy poštovních známek Praga 1978“.2
Jan Galuška se dále podílel na realizaci nové stálé expozice, dokumentaci tvůrců poštovních známek, akviziční činnosti, zpracování publikačních příspěvků, přednášek, koncipování
řady tematických výstav atd. Sžil se s prostředím této kulturní instituce natolik, že se mu
stala nakonec velkou láskou a životním osudem.
V roce 1980 nás seznámil tehdejší ředitel příbramského muzea PhDr. Bohumil Křepelka,
který v letech 1973–1974 rovněž působil v Poštovním muzeu.3 V Příbrami jsme tenkrát chystali zpřístupnění zrekonstruovaného objektu původních sypů Ševčinského dolu a doktor
Křepelka přišel s nápadem, nabídnout veřejnosti při této příležitosti novou putovní výstavu
s názvem „100 let telefonu v Čechách“ z autorské dílny Ing. Antonína Nemravy z Národního
technického muzea a Jana Galušky z Poštovního muzea. Využití telefonního spojení představovalo totiž významný kvalitativní posun kupředu také v dějinách báňského podnikání,
kterému se příbramské Hornické muzeum prioritně věnuje již od svého prvopočátku. V roce
1981 tato výstava skutečně zamířila do Příbrami, a pak pokračovala mimo jiné do Západního Berlína, Drážďan, Budapešti atd.4 Ale zpět ke spolupráci.
V oněch dobách bylo zcela běžné, že každý v muzeu musel „umět všechno“ a vedle své
práce se podílel na spoustě dalších činností, včetně manuální pomoci při adjustaci výstav a
podobně. S tímto jevem se setkáváme i nyní, avšak ne v takové šíři, jako kdysi. A díky tomu
jsem měl možnost asistovat při instalaci vzpomínané výstavy i dalších a zároveň blíže
poznat Jana Galušku, nadšeného odborníka a současně prima společníka, se kterým jsem
souběžně s plněním pracovních úkolů zažil též přehršel legrace. Kromě získání mnoha cen22

ných zkušeností z jiných oborů to byla báječná možnost k diskuzím o všem, co nás zajímalo, z čeho jsme měli radost nebo co nás štvalo. Nevědomky jsme si utvářeli svůj vlastní
muzejní „mikrosvět“, v němž jsme byli šťastni, neboť nás alespoň symbolicky odděloval od
okolní reality totalitního režimu. To se však dá v dnešních podmínkách jen stěží vysvětlit…
Úzká spolupráce s Janem Galuškou a Poštovním muzeem se rozvíjela dál. O šest let
později jsme participovali na instalaci nové neméně úspěšné putovní výstavy pojmenované
„Z historie telegrafu“, na které se rovněž autorsky podílel.5
Mezitím Jan Galuška spolu s ostatními kolegy zajišťoval stěhování Poštovního muzea a přípravu stálé expozice situované do historického Vávrova domu na Nových mlýnech v centru
Prahy, poblíž vltavského nábřeží, kde se tato instituce nachází doposud. Šlo o přelomovou
událost; vždyť Poštovní muzeum konečně po šedesáti letech své existence získalo vlastní
objekt, o nějž se nemuselo prostorově dělit s dalšími institucemi, resp. poštovním provozem!6
S nadšením jsme prožívali pád totality v listopadu 1989. Záhy poté nám Jan Galuška se
spolupracovníky pomohl odbornou konzultací i zápůjčkou sbírkových předmětů při realizaci naší nové vstupní expozice v Hornickém muzeu Příbram. Následovala výstava „40 let vysílání Rádia svobodná Evropa“, jejíž část byla taktéž z dílny Jana Galušky. Tento projekt byl
po roce 1991 prezentován v Příbrami a jeho fragmenty dosud využívá Hornické muzeum
Příbram v pobočce – Památníku Vojna.7
Poslední dvě desetiletí byla ve znamení řady společných jednání spojených s předáváním
zkušeností v souvislosti s restitucemi, se zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy, jejich
oceňováním, vývozem do zahraničí, Centrální evidencí sbírek Ministerstva kultury ČR atd.
V roce 2001 bylo Poštovní muzeum i Hornické muzeum Příbram slavnostně přijato do Středoevropské unie technických muzeí (MUT). Přišly i tvrdé životní zkoušky. Jan Galuška a jeho
kolegové se museli vypořádat mimo jiné s následky ničivých povodní. Řešili však i nenávratné ztráty: těžká nemoc zapříčinila odchod na věčnost dlouholetých spolupracovníků a kamarádů – Mgr. Jiřího Hánla a ředitele Pavla Čtvrtníka, po kterém Jan Galuška převzal v roce
2007 funkci ředitele.8 Záhy i on sám musel svést boj s vážnou, zákeřnou chorobou. Naštěstí
vítězný…
Při pohledu zpět je možné konstatovat, že svým nástupcům předal v roce 2013 v souvislosti s odchodem na zasloužený odpočinek muzeum s vlastním důstojným sídlem, rozsáhlou odbornou činností, mezinárodním renomé a sbírkami světového významu.
A co Janu Galuškovi popřát k životnímu jubileu? Především pevné zdraví, pohodu a ještě
hodně tvůrčích počinů!
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Resumé

Vzpomínka na spolupráci s PhDr. Janem Galuškou
Autor příspěvku vzpomíná na více než třicetiletou spolupráci, která byla navázána počátkem 80. let 20. století mezi Hornickým muzeem Příbram a Poštovním muzeem Praha, jmenovitě s PhDr. Janem Galuškou a dalšími jeho kolegy. V úvodní části autor článku přibližuje nelehké životní osudy Jana Galušky v době tehdejšího totalitního režimu, který se mu
mstil za to, že byl synem představitele tzv. reformního hnutí pražského jara 1968, umlčeného následnou okupací vojsky Varšavské smlouvy a nastolením normalizačního procesu. Líčí
šťastné okolnosti přijetí Jana Galušky do Poštovního muzea a jeho aktivní zapojení do skvělého týmu spolupracovníků v dusné atmosféře komunistické moci 70. a 80. let 20. století.
Nastiňuje nejdůležitější momenty spolupráce s Hornickým muzeem Příbram, zejména v
rámci výstavní činnosti. Všímá si také četných pracovních úspěchů Jana Galušky a jeho
kolegů při budování Poštovního muzea a nový impuls v tomto úsilí po pádu totality v listopadu 1989. V následujícím období se spolupráce obou muzeí rozvíjela kromě oblasti expoziční také předáváním zkušeností při řešení řady provozních, legislativních, organizačních i
jiných úkolů. V závěru článku autor připomíná skutečnost, že Jan Galuška a jeho spolupracovníci museli překonat kruté rány osudu spojené s důsledky ničivých povodní, zákeřných
chorob; museli se vypořádat s úmrtím nejbližších kolegů a podobně. Navzdory všem těžkostem přispěl Jan Galuška, již jako ředitel muzea, k vytvoření paměťové instituce vysoce
hodnocené odbornou i laickou veřejností, s nepřehlédnutelným mezinárodním renomé. A
on sám navíc vždy vystupoval nejen jako špičkový odborník, prima kamarád, ale též nesmírně skromný a dobrosrdečný člověk, prostě jako správný gentleman muzejní scény.
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Jan Galuška při vernisáži výstavy slovenského rytce a grafika Františka Horniaka
v Poštovním muzeu v Praze, 3. 10. 2007.
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Pošta starověkého Říma
Jan Kramář
Řím se z malého městského státu na Tiberu postupně stal jednou z největších a nejmocnějších říší starověku. V období svého největšího územního rozmachu za císaře Marca Ulpia
Traiana (98–117 po Kr.) sahalo impérium od břehů Dunaje na severu po Afriku na jihu a od
Iberského poloostrova a britských ostrovů na západě až po Malou Asii, Sýrii a Palestinu na
východě. Vzhledem k obrovské rozloze a rozmanitosti národů v něm spojených musel dříve
či později vytvořit rozvětvený systém pozemních komunikací. Důkladnost a velkolepost, s
níž Římané síť hlavních silnic vybudovali, nenašla nikdy dříve a ještě dlouho po rozpadu
jejich říše (v evropském prostředí až do přelomu 18. a 19. století) srovnání.
Prvotřídní komunikace, které umožnily na svou dobu rychlou dopravu zpráv, vojska, vysokých státních úředníků a dalších hodnostářů, představovaly nezbytný předpoklad pro pravidelné spojení metropole s často velmi vzdálenými provinciemi. Prostřednictvím takto fungující silniční sítě mohla římská říše trvale držet a spravovat i vzdálenější území, jelikož se
zkrátila cestovní doba mezi centrem a periférií. Bez její existence by bylo administrativní řízení tak rozlehlého území dlouhodobě nemožné a stát by brzy ztratil kontrolu nejen nad okrajovými oblastmi. A už vůbec nemyslitelná je představa, že by bez rozsáhlé sítě pozemních
komunikací vojensky ovládal své území po stovky let a stal se nejdéle trvající evropskou říší.
S tím také souvisí často opomíjená skutečnost, že silniční infrastruktura byla budována především armádou a pro armádu. Svůj druhotný, ale neméně důležitý význam, představovala
pro obchod a hospodářství obecně.1
Římané převzali techniku silničního stavitelství od Etrusků, kteří je naučili vytvářet kanály,
akvadukty i náležitě odvodněné cesty.2 Na rozdíl od svých předchůdců však silnice dláždili, což se příležitostně provádělo již dříve na Blízkém východě (přístupové cesty k chrámům),
ale teprve Římané touto technikou běžně budovali všechny hlavní silniční tahy.3
První z velkých římských silnic (viae) se stala Via Apia, nazývaná též „regina viarum“ (královna silnic), jejíž stavba byla zahájena roku 312 př. Kr. za censora Appia Claudia Caeca.4
Vedla z Říma do Capui a později byla prodloužena do Brindisi, vstupní brány směrem na
východ. O necelé století později, v roce 220 př. Kr., byl položen základní kámen hlavní silnice směřující k severnímu cípu Apeninského poloostrova. Via Flaminia, jak byla tato silnice
pojmenována, vedla z Říma údolím Tiberu přes Umbrii a Apeniny do města Famo ležícího
na pobřeží Jadranského moře. Jejím pokračováním se o několik desetiletí později stala Via
Aemilia, která byla dovedena do Piacenzi. Také Via Aurelia, započatá snad roku 144 př. Kr.
či o něco dříve, zajistila spojení se severem. Tato silniční tepna však kopírovala pobřeží
Etrurie a vedla přes dnešní Pisu do Ligurie, aby nakonec spojila Řím s Janovem. Apeninský
poloostrov měl tudíž koncem 2. století př. Kr. soubor prvotřídních hlavních silnic protínajících
celé jeho území.5 Následně došlo k rozšíření této silniční sítě dále za hranice Itálie, aby mohl
pokračovat nepřetržitý tok vojáků a depeší z hlavního města do nejzazších koutů, nacházejících se pod římským vlivem.6
Nejprve se římští stavitelé silnic zaměřili na východní oblasti. Krátce po roce 148 př. Kr.
položili základy Via Egnatia, která se táhla z města Drač (Albánie) přes Makedonii do Soluně
(Řecko), kde se napojila na silnice vedoucí do řeckých městských států. Později byla prodloužena do osady Byzantium (Byzanc) na území dnešního Istanbulu. Odtud dále pak římští konstruktéři pouze upravovali a vylepšovali to, co Asyřané, Peršané a Řekové vybudovali
dlouho před nimi.7
Složitější situace panovala na západě, protože na území dnešní Francie a Španělska do
té doby žádné silnice neexistovaly. Z Janova byla proto plynule rozšiřována pobřežní silnice, která nakonec vedla skrz Marseille, Narbonne, Tarragonu až do Cádizu na atlantickém
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pobřeží Španělska. Více než tucet tras také překlenulo Alpy skrze níže či výše položené průsmyky. V severní Africe se táhl dlouhý pruh silnic od Alexandrie až do Alžírska.
Středozemí tak bylo v 1. století po Kr. téměř souvisle lemováno silniční sítí, jejíž hlavní
tepny i odbočky se paprskovitě rozbíhaly do nitra evropského a asijského kontinentu. Za
císaře Traiana měřila silniční síť cca 85 000 km8, což Plinia mladšího (61–113) opravňovalo
napsat: „Národy bydlící v protilehlých končinách jsou v tak čilém obchodním styku, že se
zdá, jakoby se předměty, které se vyrábí pouze v některých místech, dělaly všude.“9
Mimořádný význam římských silnic potvrzuje také výrok řeckého řečníka a spisovatele Aelia
Aristidese (117–181), který ve svém chvalozpěvu na město Řím napsal: „Cesty umožnily
císařovi z Říma vládnout své říši pomocí dopisů.“10
Prvořadým římským zájmem bylo vybudovat takové silnice, které by byly využitelné v
jakémkoliv ročním období a za jakéhokoliv počasí. Jinými slovy: musely ležet na pevném
podkladu, musely být dokonale odvodněny, a tam, kde to vyžadovala intenzivní doprava,
opatřeny trvanlivou dlažbou. To představovalo pro římské konstruktéry tvrdý oříšek, protože
disponovali omezenou lidskou pracovní sílou. Těžkou fyzickou práci při budování hlavních
silnic totiž většinou odváděli vojáci, kteří však nezřídka byli více zapotřebí k plnění jiných
úkolů. Na druhou stranu však římští stavitelé dokázali velice efektivně využívat výhody terénu a tím ušetřit čas, peníze i síly legionářů. Armáda tak budovala pochodové trasy zejména
pro svou vlastní potřebu, a tím i zlepšovala možnosti rychlého a efektivního zásahu proti
vnějšímu či vnitřnímu nepříteli.11 Římská silniční síť však nebyla pouze projevem stavebního a řemeslného umu, nýbrž také organizačních schopností a nemalých finančních možností starověkého impéria.12
Římské silnice byly skvěle upraveny a vybaveny. Hlavní neboli říšské silnice (viae publicae
či viae militares) vedly co možná nejpřímějším směrem, z něhož se odchylovaly pouze vlivem kopcovitého či hornatého terénu a tyto nepravidelnosti nezřídka překonávaly pomocí
mostů a tunelů. Z říšských silnic odbočovaly vedlejší silnice (viae vicinales), jež se dále větvily na polní (viae agrariae) a lesní (viae rusticae) cesty.13
Vlastní stavbu silnic prováděli s ohledem na specifické podmínky té které oblasti legionáři a otroci, kteří podléhali specializovaným silničním úředníkům (curatores viarum). Ti, kteří
se starali o hlavní dopravní tepny, byli označeni podle konkrétní cesty, kterou měli na starosti: např. curatores viarum Appiae, curatores viarum Flaminae apod. Obecně a s jistou dávkou zjednodušení probíhala výstavba silnice tak, že „silniční dělníci“ nejprve vykopali dva
souběžné příkopy pro odtok vody a mezi nimi vyhloubili lůžko vozovky až na pevnou spodní vrstvu, tam pak kladli až čtyři vrstvy různého materiálu (štěrku, hlíny, kamenů, písku) a
udusaný povrch přikryli dlažbou z velkých plochých kamenů. Při krajnicích stály nedaleko
od sebe nízké kameny, které sloužily jezdcům, aby se snadněji dostali do sedla koně. Tyto
„patníky“ se používaly k zapření chodidla, přesněji paty, protože Římané neznali třmeny.14
Stín poskytovala piniová stromořadí, pod nimiž byly umístěny lavičky k odpočinku unavených cestujících. V blízkosti měst se navíc stavěly po stranách silnic vyvýšené chodníky.15
Jako poslední se při budování silnic vztyčovaly milníky (miliarii), které Římané převzali
od Peršanů. Většinou šlo o opracované kameny válcovitého tvaru rozmístěné na okrajích
silnic ve vzdálenosti jedné římské míle (1 římská míle = 1000 dvojkroků = 1483,36 m). Na
území Itálie byl jeden každý milník opatřen číslovkou udávající vzdálenost z Říma nebo
jiného města, kde silnice začínala. V provinciích ukazovaly buď distanci mezi městy, nebo
počet mil od začátku silnice. Příležitostně uváděly dokonce více informací: vzdálenost z
jednoho nebo druhého konce silnice nebo ze tří či čtyř nejdůležitějších míst podél silnice.
Pomyslný střed římské říše tvořil tzv. zlatý milník (miliarium aureum), který nechal v roce
20 př. Kr. postavit císař Gaius Octavianus Augustus (29 př. Kr.–14 po Kr.) u Saturnova
chrámu v severozápadním cípu římského fóra. Od něj se vypočítávaly vzdálenosti a nejpodstatnější z nich byly uvedeny na bronzové tabulce. Nejvýznamnější křižovatky cest v
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provinciích měly své vlastní ekvivalenty. Pro cestující, plahočící se po svých nebo v pomalu jedoucích povozech a toužící narazit co nejdříve na odpočinkové místo, znamenaly milníky pravé požehnání.16
Okraje silnic lemovaly kromě milníků náboženské památníky, zasvěcené zejména římskému bohu Merkurovi, resp. jeho řecké obdobě Hermovi, patronovi cestujících. Jejich podoba se pohybovala od plnohodnotných svatyní přes osamoceně stojící jednoduše vytesané
sochy až po pouhou kupu kamení symbolizující to či ono božstvo.17
Rozvětvená a kvalitní silniční síť se tak stala základním předpokladem pro zavedení státního poštovního systému. Až do konce republiky totiž v římské říši neexistoval centrálně řízený systém dopravy zpráv a osob, jako tomu bylo v Persii či helénistických říších na východě. Veškerou korespondenci, ať už soukromou či úřední, tudíž dopravovali buď běžní cestující, nebo soukromí poslové zvaní tabellarii publici (tabella = destička, tabulka na psaní),
kteří byli vybírání z otroků nebo z propuštěnců. Byli to jednak běžci, když bylo třeba doručit dopis na kratší vzdálenost, nebo jízdní poslové, jestliže šlo o delší trasy.18 Je doloženo,
že Marcus Tullius Cicero posílal dopisy do Galie prostřednictvím Caesarových kurýrů, kteří
byli vysílání z Říma pravidelně každý desátý den. V Kilikii naopak využíval kurýry publikánů,
kteří se vydávali do Říma. Někdy však musel svěřit dopisy i zcela neznámým lidem, o nichž
se dozvěděl, že odchází do míst, kde by se mohli s adresáty setkat. Po těch ale neposílal
důležité a důvěrné zprávy, aby se nedostaly do nepovolaných rukou.19
Počátky státní poštovní služby bezprostředně souvisí s dobytím a připojením Egypta k římské říši v roce 30 př. Kr. Římští vojáci v čele s Augustem tam tehdy nalezli dobře fungující
poštovní systém, který je okamžitě inspiroval. Dlouho však sloužil výlučně pro účely státní
správy, tzn. panovníka, úřednictvo a armádu. Stal se tak příslovečným instrumentum regni,
tj. nástrojem vlády a oporou císařské moci. Teprve od vlády Konstantina Velikého (306–337)
mohli poštovní systém legálně používat i hodnostáři křesťanské církve.20
V rané fázi umožňovala státní pošta přepravu zpráv pouze pěšími posly, resp. běžci (cursores, statores, viatores), kteří byli rozestavěni podél vojenských silnic v přiměřených vzdálenostech, aby si mohli předávat zprávy štafetovým způsobem a udržet tak vysokou rychlost dopravy. Není však známo, kdo byli oni štafetoví běžci. Možná otroci, možná propuštěnci, možná svobodní občané.21 Ještě za vlády císaře Augusta je každopádně nahradily
kurýrské vozy, které měly tu výhodu, že se jejich posádky většinou neměnily, a tak se jich
bylo možno v případě potřeby vyptat na okolnosti převzetí zásilky apod.22 Právě podle kurýrských vozů se tento systém doručování zpráv záhy začal označovat jako vehicula nebo
vehiculatio (vehiculum = povoz, vůz).23 Později, snad ve 3. století, se pro něj vžil název cursus publicus (též vereda publica či res veredaria), který je však písemně doložen až ve 4.
století.24
Římská poštovní doprava pravděpodobně podléhala již od svého zřízení za císaře Augusta vysokému státnímu úředníkovi s titulem zmocněnec pro vozy (praefectus vehiculorum)25, majícímu na starosti poštovní stanice, silnice a bezpečnost poštovního provozu.26
Šlo vlastně o jakéhosi ministra pošt, který byl jmenován přímo císařem a disponoval velkým
štábem úředníků a zřízenců. Jeho pravomoci se přirozeně nevztahovaly pouze na hlavní
město, nýbrž i na celou říši.27 V jednotlivých provinciích dozoroval poštu prokonzul (proconsul) nebo místodržící (rector provinciae).28 Jemu pak podléhali přednostové poštovních stanic (mancipes).29 Od konce 2. stol. po Kr. však existovalo zároveň několik zmocněnců pro
vozy, kteří zřejmě úřadovali v příslušných oblastech říše. V severozápadních provinciích byli
přitom dosazováni pouze podle zvláštní potřeby.30
Augusta však překvapivě nezajímala ani rychlost, ani pravidelné doručování. To, oč usiloval, bylo zařízení, které by v případě nutnosti posílalo dál zprávy (depeše) a dovolilo mu
vyslýchat přepravce stejně jako číst dokumenty, které převáželi. Tak vytvořil službu, v níž
neexistovalo štafetové předávání zpráv: každý posel šel či jel celou trasu sám, a protože čas
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nehrál podstatnou roli, cestoval spíše vozem než na koni. Jak se systém vyvíjel, kurýři se
čím dál tím více rekrutovali z armády, zejména z elitních jednotek jízdních průzkumníků (speculatores), kteří byli součástí pretoriánských kohort (císařovy osobní gardy). Místo, aby prováděli průzkum nepřátelské činnosti, uskutečňovali špionáž na velitelstvích, kam doručovali zásilky. Na území Egypta však i nadále udržovali ptolemaiovskou poštu, protože to pro ně
bylo v rámci fungujícího systému výhodné a snadno proveditelné. Ale všude jinde byla římská pošta provozována, jak ji navrhl Augustus, což znamenalo, že doručovala nepravidelně
podle vzniklé potřeby císaře a jeho úřadů. Oficiálně mohl totiž použít tohoto privilegia pouze
člověk nesoucí depeše od císaře nebo pro císaře.31
Každý uživatel musel mít proto povolenku (tabulae duplices, combiane, synthemata, diploma)32, podepsanou císařem nebo oprávněnými zástupci, jimiž byli velitel císařské pretoriánské gardy (praefectus praetorio) a nejvyšší úředník města Říma (praefectus urbis).
Místodržitelé provincií mohli taktéž vydávat potvrzení, jichž však měli pouze omezené množství přidělené císařem.33 Vyhotoveny bývaly na pergamenu, později i na voskových destičkách a vedle podpisu obsahovaly císařskou pečeť, jméno osoby pro níž byly vydány, účel
a směr jízdy, potřebný počet koní a soumarů a také dobu platnosti. Volný lístek směl požadovat každý, kdo podnikal cestu v zájmu, jménem nebo z rozkazu státu, tedy zejména vysocí státní úředníci, vojevůdcové, senátoři, vyslanci cizích států, příslušníci armády a později
také církevní hodnostáři. Vysloužilí úředníci a soukromé osoby dostávali povolenky jen jako
zvláštní vyznamenání. Císařské edikty ostatně zcela podrobně vyznačovaly, jak mnoho je
ten který držitel povolenky podle svého postavení oprávněn na své cestě požadovat.
Například zástupce prefekta provincie měl na své cestě v Sýrii povoleny tři koně a třicet oslů,
ministr války čtyři koně a jeden paraveredus (extra poštovní kůň poskytovaný soukromníky
na vedlejších tratích), vojenští tribuni dostávali po třech a agentes in rebus (od poč. 4. stol
po Kr. speciální poslové v roli agentů pověření dohledem nad státními úředníky a poštou)
po dvou koních.34
Povolenky, opravňující cestování státním zařízením, byly pokládány za mimořádně cenné
a nevyhnutelně se některé dostaly do nepatřičných rukou. Protekce a přímluvy tedy hrály
při jejich rozdělování důležitou úlohu. Když císař Otho (leden–duben 69) utrpěl počátkem
roku 69 porážku v jednom politickém konfliktu a hrozilo, že povolenky s jeho jménem nebudou dále respektovány, zainteresovaná strana tuto skutečnost zatajila a místo toho rozšířila
zprávu o císařově vítězství, což mělo udržet tyto výsadní dokumenty v platnosti.35
Postupně se počet osob, které mohly udělovat povolení k cestě poštou, rozšířil na celou
řadu vyšších státních úředníků. Důsledkem toho se kolem povolenek rozbujely různé machinace a začalo se s nimi obchodovat, což pochopitelně vedlo k neoprávněnému přístupu
k této privilegované službě.36
Cestující pověřený nějakou státní záležitosti, a tudíž vybavený možností využít erární pošty,
musel předložit svoji povolenku v nejbližším licencovaném hostinci, aby mu mohl být vydán
přiměřený dopravní prostředek. Soukromí cestující sice měli až na výše uvedené výjimky
úředně zakázáno využívat cursus publicus, ale objevovaly se četné případy porušování
tohoto příkazu. „Můj pane,“ psal Plinius, místodržitel provincie v severní části Malé Asie v
letech 109–111, „až do této chvíle jsem neubytoval nikoho bez povolenky…. Nicméně, moje
manželka slyšela, že zemřel její děd, a proto chce vidět svou tetu. Pomyslel jsem si, že by to
bylo nesmírně tvrdé, abych ji v takové situaci odmítl vystavit povolenku.“ Libanius, potomek
jedné přední antiochijské rodiny, který přijel do Konstantinopole v roce 336 s vlastními
vyčerpanými mulami, byl zklamán, když zjistil, že „muž, kterému věřil, ho poslal dále do
Athén se spřežením císařské pošty…“. Aristokrat Sidonius Apollinaris, který jel ze svého
domovského města v jižní Francii do Říma v roce 467, vylíčil, že jakmile projel městskou bránou, „dostal k dispozici státní poštu jako někdo, kdo byl předvolaný císařským dopisem“.
Tyto příklady v sobě zahrnují odedávna zneužívaná pravidla vysoce postavenými osobami.
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Vážnější a častější byly případy nekalého politického vlivu, úplatkářství a dokonce do očí
bijícího kupčení s poštovními povolenkami. Pravidla proti neoprávněnému používání státní
pošty se množila, pokuty se zpřísňovaly (prodej povolenky byl trestán smrtí), ale jak účinně
byly vynucovány, zůstává otevřenou otázkou.37 V každém případě jsou doloženy pokusy
některých císařů tyto nešvary omezit. Tak například Traianus přikázal, že jen císaři samému
přísluší podepisovat povolenky. Constantius I. (293– 306) zase nařídil, že bez výslovného
povolení nikdo nesmí požadovat státní koně. Julianus (361–363) naopak na zneužívání
benefitů reagoval zákazem využívat státní poštu k jiným než státním nebo vojenským kurýrním a správním účelům.38
Vlastní fungování pošty bylo založeno na povinných rekvizicích (munus = dávka, povinnost, služba) těch obcí, které se rozkládaly blízko silnic. Dopravní prostředky, zvířata, kočí –
vše bylo bez náhrady vymáháno na místním obyvatelstvu prostřednictvím státu, resp. obecních představených, kteří nesli největší tíhu odpovědnosti.39 Existovaly předpisy určující
množství vozů nebo zvířat, které mohly být zabrány, dále velikost vozů, nejvyšší povolené
zatížení, počet kočí, trasy, které se měly používat, váhy jezdeckých sedel a sedlových brašen a dokonce i velikost a základní vlastnosti bičů. Jeden předpis přikazoval, že „žádná
osoba nesmí zaplatit kočímu, vozmistrovi nebo veterinářovi zaměstnanému u státní pošty,
protože (…) dostávají základní obživu, finanční podporu a ošacení, které je považováno za
dostatečné“; jinými slovy pod hrozbou pokuty nebylo povoleno dávat spropitné. Podobné
předpisy však v praxi nefungovaly a pravděpodobně je nebylo možno ani účinně vymáhat.40 S uplývajícím časem se tento způsob zabezpečení poštovního provozu ukazoval jako
neúnosné břímě, protože jeho nároky stále rostly, a to nejenom kvůli odůvodněným požadavkům, ale především kvůli bezohledným úředníkům, kteří svévolně konfiskovali koně a
vybavení nebo bezostyšně nechávali přenocovat neoprávněné cestující v hostincích.
Nejedna obec se tak dříve či později dostala do tíživých hospodářských podmínek, které
ohrožovaly její existenci.
Příležitostně se císařové pokoušeli s touto situací něco dělat.41 Například císař Marcus
Cocceius Nerva (96–98) zprostil občany povinnosti dodávat poště povozy, koně, soumary i
další příspěvky na ubytování a stravování cestujících. Na památku tohoto nařízení byl ražen
zvláštní sestercius, který měl na aversu císařovu hlavu s nápisem: Imp. Nerva Caes. Aug. P.
M. Tr. P. Cos. III. P. P. (Imperator Nerva Caesar Augustus, Pontifex maximus, tribunus plebis,
consul III, pater patriae). Na reversu byli zachyceni dva pasoucí se mezci, v pozadí pak zdvižená voj a nápis: Vehiculatione Italiae remissa S. C. (senatus consulto). Za jeho nástupce,
císaře Traiana, se však poměry vrátily do starých kolejí a dokonce se ještě zhoršily, takže
poddaní odváděli vyšší dávky než dříve.42 Císař Hadrianus (117–138), který během svých
dlouhých cest po říši poznal zhoubné důsledky rekvizicí na římské obyvatelstvo, přenesl
výdaje pošty opět na státní pokladnu.43 V tomto ohledu ho následoval i Septimus Severus
(193–211).44 Za vlády Konstantina Velikého (306–337) se však všechny náklady vrátily na
bedra místních lidí.45 K dobru je mu však možno přičíst, že se v roce 315 pokusil omezit
úplatkářství, neoprávněné rekvizice a další nešvary spojené s vydržováním státní pošty. Míra
zneužívání a prospěchářství se ale již natolik rozšířila, že situace se ani po císařových intervencích nijak výrazně nezlepšila.46
Za císaře Hadriana došlo k dalšímu zdokonalení poštovní přepravy, když byly zavedeny
pravidelné jízdy vozů s koňskou zápřeží a jízdní poslové (veredarii, cursores publici, diplomarii).47 Nejrychlejší a fyzicky nejodolnější však byli císařovi (jinde se uvádí guvernérovi)48
osobní kurýři (singularis)49, kteří byli vybírání z elitních útvarů legionářů (equites singulares).50 Rychlý posel musel denně vyměnit koně (veredus) na pěti až osmi poštovních stanicích a ujet 75–90 km. V případě nutnosti však byl schopen překonat vzdálenost až 200 km
za den. Na vedlejších cestách, kde se nenacházely poštovní stanice, měli obyvatelé povinnost poskytnout v případě potřeb přípřež (agminales), resp. extra koně navíc (paraveredus).51 Někdy však posel vyžadoval i druhého koně (avertarius, parhippus) pro svůj tlumok
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neboli vak (averta).52 V takovém případě oba koně po vykonané jízdě přivedl zpět do stanice průvodce.53
V celé říši byla při silnicích vybudována síť velkých zájezdních hostinců (mansiones nebo
stationes), které byly vybaveny tak, aby mohly poskytnout stravu, ubytování a nocleh cestujícím a personálu státní pošty. Mezi těmito velkými a lépe vybavenými hostinci, vzdálenými
od sebe většinou 40–48 km (délka průměrné denní cesty), se budovaly – v závislosti na
povaze terénu – jedna nebo dvě (některé prameny uvádí 5–8) menší a daleko skromnější
ubytovny neboli noclehárny (mutationes), které poskytovaly nezbytné minimum pro cestující – něco k jídlu, postel a výměnu zvířat nebo vozů.54 Pro námořní dopravu zásilek a osob
sloužil ústřední úřad lodní pošty zřízený v Ostii nedaleko Říma.
Hostince a ubytovny státní pošty nebyly postaveny výhradně pro tento účel a neposkytovaly služby pouze cestujícím na oficiální služební cestě, i když privilegované osoby měly
naprostou přednost. Císař jednoduše vybral určitý počet stávajících hostinců s odpovídající
kvalitou vybavení a služeb, aby je následně začlenil do systému. Tato zařízení pak musela
ubytovat jakéhokoliv držitele povolení, který do nich zavítal na návštěvu. Pouze v odlehlých
a nepřístupných oblastech, jako v horských průsmycích nebo podél osamělých úseků cest,
se musely vybudovat zcela nové hostinské kapacity, jež ubytovávaly všechny soukromé i
úřední cestující.55
Systém státní pošty radikálním způsobem pozměnil císař Septimus Severus (193–211)
na začátku 3. století po Kr. Nově ho rozdělil na cursus vehicularis neboli velox (též cursus
per rhedas nebo per veredos), zajišťující co nejrychlejší dopravu dopisů, listin, peněz, drahých kovů a spěchajících cestujících a cursus clabularis neboli clabularius (též tardigradus),
odpovědný za dopravu potravin a proviantu pro armádu.56 Prakticky přes noc se organizace státní pošty značně rozšířila a stala se složitější. Zvýšen musel být nejen počet úředníků,
ale i poštovních stanic, dopravních prostředků a tažných zvířat. Od té doby existovaly také
dva druhy povolenek: dílčí povolenka (evectio), která opravňovala pouze k dopravě a plnoprávná (tractoria), zahrnující jak dopravu, tak jídlo a ubytování.57
Určitá decentralizace systému se odehrála za císaře Diocletiana (284–305), kdy byl dohled
nad řízením pošty v jednotlivých provinciích svěřen úředníkům (curiosi) tamních místodržících (rectores provinciarum).58 Curiosi, přesněji označovaní jako Curagendarii59, se rekrutovali z agentes in rebus a od vlády Konstantina Velikého (306–337) byli přímo odpovědni
nejvyššímu a nejmocnějšímu státnímu úředníkovi s titulem magister officiorum, který sídlil v
Římě (později Konstantinopoli) a jehož úkolem bylo dohlížet na chod císařských kanceláří.60 Jemu podléhaly rozmanité úřady a služebny včetně státní pošty, na niž dohlížel kvůli její
strategické povaze spolu s nejvyššími představiteli (praefecti praetorio) čtyř říšských prefektur (Galiae, Italia, Illyricum, Oriens).61 Prefekti byli původně veliteli pretoriánské gardy (osobní stráže císaře), ale postupně dostali na starost i některé civilní úkoly. Ve 3. století pak získali široké pravomoci soudní, které vykonávali v zastoupení císaře. Konstantin Veliký
(306–337) sice pretoriánskou gardu rozpustil, úřad prefekta – zbavený vojenského obsahu
– však ponechal. Od té doby měli prefekti v rámci svěřených území čistě civilní pravomoci,
a to jak ve sféře správní, tak i zákonodárné. K hlavním patřily finanční záležitosti, ale kromě
nich měli na starosti i udržování státní pošty (poštovních stanic), silniční sítě a veřejných staveb.62 Pouze do výhradní kompetence magistra officiarum naopak spadala císařova osobní garda (schola palatinae), nahrazená za východořímského (byzantského) císaře Flavia
Valeria Leona (457–474) jednotkou elitních vojáků (excibitores), a tzv. schola agentum in
rebus.
Její příslušníci, agentes in rebus63, vykonávali různé speciální úkoly, např. doručování
důležitých zpráv, a úzce spolupracovali s císařovou osobní gardou. Vznikli jako nástupci tzv.
frumentarii64, což byli v dobách Caesarových zásobovací důstojníci armády, kteří měli zodpovědnost za dostatečný přísun potravin a krmiva pro vojáky i dobytek, ale brzy byli využí31

vání také jako vojenští poslové. Na jejich služby spoléhali guvernéři jednotlivých provincií,
pro něž vyřizovali různé důležité záležitosti. Z tohoto důvodu byli obecně známi jako peregrini (peregrinus = přespolní, cizí). Počátkem 2. století pro ně císař Traianus nechal zřídit
zvláštní tábor na kopci Caelian, jednom ze sedmi římských pahorků. Tato skutečnost dokládá, že frumentarii nebyli jen obyčejní poslové, ale brzy sloužili císařům i jako špióni a dokonce i nájemní vrazi. Kvůli tomu se stali natolik neoblíbení, že byli císařem Diocletianem
(284–305) rozpuštěni a nahrazeni o nic méně nenáviděnými agentes in rebus.65 Agenti pak
prováděli také dohled nad státní poštou a k jejich povinnostem patřilo shromažďování informací o státních úřednících i dalších obyvatelích říše, které předávali do římské centrály. Měli
k tomu vytvořeny dobré předpoklady, protože jejich představení (služebně starší agenti) byli
dosazováni do čela sborů prefektů, diecézních vikářů, guvernérů provincií a generálů.66
Tvořili tak jakousi bezpečnostní informační službu, jejímž posláním bylo sledovat veřejné
mínění v provinciích a předcházet projevům nespokojenosti. Z tohoto důvodu nebyli mezi
lidmi oblíbeni.67 Stali se však příznačným rysem upadající moci Říma, který s jejich pomocí slídil po politicky podezřelých osobách. Císař Julianus (361–363) si dobře uvědomoval,
že jejich moc již přesáhla rozumnou míru, ale pokus o omezení rozsahu tajné služby ztroskotal. Agenti a donašeči tak nakonec ovládli celý státní aparát.68
Vlastní provoz zájezdních hostinců a ubytoven zajišťoval specializovaný personál. Funkci
jakéhosi „vrchního poštmistra“ vykonával praepositus mansionis, nazývaný někdy prosecutor cursus publici neboli krátce mancipatus (manceps), který býval vybírán z řad kuriálů
(curiales), tj. chudších členů městských rad, nebo vysloužilých (propuštěných) vojáků na
dobu pěti let. Jeho hlavním úkolem bylo provádět vrchní dozor nad řádným chodem stanice. Kromě toho měl na starosti údržbu cest a silnic, kontrolu dokladů a maximální dovolené
zátěže vozů i zvířat, péči o výživu a ošacení svých podřízených apod. Ze stanice se nesměl
vzdálit na déle než třicet dnů.69 Tomuto vrchnímu poštmistrovi byli podřízeni úředníci zvaní
stationarii, což byli vlastně přednostové jednotlivých stanic, resp. zájezdních hostinců, kteří
spolu s vrchním poštmistrem dohlíželi na pořádek a zejména pak na zacházení s tažným
dobytkem (koně, osli, muly, onageři70) patřícím římskému státu a souhrnně označovaným
souslovím animalia publica.71 K nižším úředníkům patřili pravděpodobně povozníci (bastagarii), zabezpečující přepravu zavazadel vysokých úředníků i samotného císaře do míst,
kam směřovala jejich cesta. Podle všeho působili ale pouze ve východních provinciích.72 Na
stanici dále pracovali vozkové (rhedarii)73, průvodci poštovních vozů (prosecutores)74, pomocní úřední sluhové (apparitores)75, podkoní neboli čeledíni (stratores) a v neposlední
řadě i početně zastoupení honci neboli poháněči dobytka (muliones)76, kteří zpravidla
pocházeli z řad otroků (servi publici). Ke specializovaným profesím náleželi vozmistři (carpentarii)77, ošetřovatelé koní (hippocomi) a zvěrolékaři (mulomedici) včetně úzce zaměřených lékařů koní (medicus equarius), kteří byli spolu se zvěrolékaři přítomni na každé větší
poštovní stanici.78 O bezpečnost římských státních silnic ve vnitrozemí se staraly vojenské
jednotky (milites stationarii), jež lze patrně ztotožnit s vojáky městských oddílů vedené městským prefektem.79 Podél významných silnic v pohraničních oblastech byly v poměrně pravidelných intervalech rozmístěny malé strážní věže (turris) jen pro několik vojáků, kteří odtud
dohlíželi na dopravu. V některých případech byly věže součástí signalizačního systému pro
předávání hlášení za pomoci kouřových nebo světelných znamení.80 Jiní legionáři, zejména tzv. svobodníci (beneficiarii), zproštění přízní velitele od nižších služeb a pověřovaní důležitými úkoly, působili přímo na poštovních stanicích. Jako místní zástupci správce provincie
vykonávali množství úkolů včetně uvězňování a vykonávání trestů vyměřených soudy.81
Podle všeho jim byly k doručení svěřovány důležité zprávy.82
Římská státní pošta využívala pro přepravu zavazadel, těžkých břemen, dopravu osob, ale
i spěšných poslů a listovních zásilek různé typy vozů. Obecně se pro tyto pojízdné dopravní prostředky používal název vehiculum (odtud cursus vehicularis), který se vyskytuje v různých jazykových obměnách dodnes. Nákladní povozy se však označovaly termíny clabulae,
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clabularia, clavulae, clavolae (de facto žebřiňáky, nákladní vozy, případně dostavníky)83, z
čehož bylo odvozeno sousloví cursus clabularis. Za císaře Constantia I. Chlora (293–306)
dokonce vyšel předpis, jímž bylo určeno hmotnostní zatížení toho kterého druhu vozu.
Nejznámějším typem byla tak zvaná raeda (též rheda) currens neboli cursualis, což byl těžší
cestovní vůz na čtyřech kolech pro dvě až čtyři osoby.84 Obvykle byl tažen dvojspřežím
nebo čtyřspřežím. Koně nebo mezci se zapřahali do jha nebo poprsního postroje, protože
chomout Římané neznali.85 Počet zvířat se měnil podle ročního období a terénních podmínek, takže v zimě nebo při větším stoupání se množství tahounů zvyšovalo.
Vůz, který se velmi často objevoval na římských poštovních stanicích a hodil se k dopravě dopisů, peněz, břemen a také osob, se nazýval carrus nebo carrum. Tento dvoukolý,
později čtyřkolý povoz měl pohodlnou, vysoko umístěnou korbu, někdy s krytou plátěnou
nebo koženou střechou. V době největšího rozmachu římského impéria bylo možno tento
typ často spatřit až v Germánii, na Balkáně, v Galii a Británii.86
Naproti tomu poměrně zřídka užívala římská státní pošta bohatě zdobený čtyřkolý povoz se
čtyřspřežím pro dopravu vzácných cestujících, který se nazýval carruca.87 Zatímco ženy a
kněží měli v oblibě typ vozu označovaný jako carpentum88, většinou opatřený plachtou, úředníci, poslové a vyslanci používali lehký dvoukolý vůz cisium neboli essedum.89 Vstupovalo se
do něj zepředu a uvnitř měl pohodlná sedadla zavěšená na silných řetězech. K dopravě těžkých zavazadel a nákladů byl určen vůz pojmenovaný clabula nebo angaria, do něhož se
zapřahal většinou hovězí dobytek nebo osli. Podobnému účelu sloužila i dvoukolá birota či
birotus, tažená dvěma koňmi nebo třemi mezky.90 Vedle těchto dopravních prostředků existovala také tzv. parangaria, používaná stejně jako paraveredus pouze na vedlejších silnicích k
dopravě oděvů, potravin, píce, vojenských potřeb i vojáků a jejich rodinných příslušníků.91
V zájezdních hostincích (mansiones) bývalo připraveno k zápřahu až 40 koní (veredi) a
oslů (boves), ustájených ve velké stáji (stabula veredaria).92 V případě potřeby, zejména při
válečném tažení, mohl správce stanice zabrat koně i vozy okolních obyvatel. Tažná zvířata,
kterých se užívalo, byla sice živena ze státních prostředků a stejně jako povozy patřila státu,
ale pravidelná obměna živého a mrtvého inventáře určeného k cestování patřila k dávkám
ukládaným obyvatelstvu.93
Čím více se římské impérium v prvních stoletích našeho letopočtu rozšiřovalo, tím více cítili jeho vládci potřebu co nejrychlejšího spojení se vzdálenými provinciemi. Zabezpečení
kontroly nad rozsáhlým územím v Evropě, Africe i Asii z jednoho centra, Říma, vyžadovalo
velkou pohyblivost a schopnost zasáhnout hned na východě a téměř současně třeba na
západě říše. Císař, nejvyšší státní úředníci a vojevůdci museli vzbuzovat dojem všudypřítomnosti, právě tak jako armáda – římské legie. Právě zajištění těchto úkolů bylo smyslem
budování a existence státní pošty.
Poslové spěchali od stanice ke stanici průměrnou rychlostí 8 km za hodinu, takže pokud
šlo vše bez problému, urazili 80 km za den.94 Tudíž zpráva z Říma mohla dorazit do Brindisi
asi za 7 dní, do Byzance za 25 dní, do Antiochie za 40 dní, do Alexandrie za 55 dní. V případě mimořádných událostí jeli dnem i nocí a byli tak schopni tuto rychlost ztrojnásobit.
Když se v Mohanu na Rýně vzbouřily roku 69 legie proti císaři Galbovi, zpráva došla do
Říma za 8 nebo 9 dnů. Posel tedy jel průměrnou rychlostí více než 240 km za den.95 Některé
prameny dokonce udávají, že poslové mohli jet rychlostí až 270 km za den, což však asi
bylo maximum možného.96 Podobně rychle prý byli schopni cestovat také někteří císařové.
Augustus údajně považoval vzdálenost 185 km za jednodenní cestu, zatímco císař Tiberius
prý urazil na trase z Itálie do Germánie 300 km za čtyřiadvacet hodin, aby navštívil svého
umírajícího bratra Drusa Germanica, jak nás o tom zpravuje římský spisovatel Valerius
Maximus, Tiberiuv současník.97
Jiný názorný příklad cestovní rychlosti lze odvodit z dochovaného itineráře římského úředníka Theophana, který putoval v době občanské války mezi Konstantinem a Liciniem
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(317–323) z Egypta do Antiochie. Zápisy vyhotovené na papyru ukazují, že Theophanes urazil trasu z egyptského Pelusia do syrské Antiochie, vedoucí podél východního pobřeží
Středozemního moře za 18 dní. Cesta zpět pak trvala stejně dlouho. Vzhledem k nemalé
vzdálenosti musel jet dost rychle, přičemž nocoval na patnácti rozdílných místech, která od
sebe ležela den jízdy. Theophanes navíc necestoval nalehko. Vezl s sebou značnou výbavu
včetně oblečení a potřeb na vaření, stolování i nocování. Nepochybně nejel sám, ale doprovázelo ho několik sluhů a zvířat.98
Soukromý cestující, který neměl přístup ke státní poště, se pohyboval mnohem pomaleji
než její poslové. Sice využíval hostince a ubytovny, které tvořily síť římského poštovního
systému (v mnoha místech ani jiné neexistovaly), ale neměl přednostní právo na stejně kvalitní služby. Kromě toho, pokud necestoval ve vlastním voze nebo k dopravě nepoužil vlastní zvířata, musel se spoléhat na to, co bylo zrovna k pronajmutí. Když měl smůlu a dorazil
na poštovní stanici chvíli poté, co odtud odjela oficiální výprava, která zrekvírovala veškerá
zvířata i povozy široko daleko, nezbývalo mu, než čekat.
V běžném terénu bez příkrých kopců urazil pěšky asi 24–32 km, jel-li vozem 40–48 km za
den. Při velkém vypětí bylo možné ujet 64–72 km za den. Ubytovací zařízení podél cest byla
uzpůsobena pro takovou cestovní rychlost. Například itinerář ze 4. století po Kr., připravený
pro poutníky jdoucí z Bordeaux do Jeruzaléma uvádí úsek 62 římských mil (92 km) z
Toulouse do Carcassonne: 9 mil (13,3 km) do ubytovny (mutatio) v Nonum, 11 mil (16,3 km)
do ubytovny ve Vicesimum, 9 mil do hostince (mansio) v Elusione, 9 mil do ubytovny v
Sostomagus, 10 mil (14,8 km) do vesnice s názvem Vicus Hebromago, 6 mil (8,9 km) do
ubytovny v Cedros a 8 mil (11,8 km) do Carcassonne. Předpokládalo se, že vozy ujedou
vzdálenost za dva dny – první den 29 mil (43 km) s přenocováním v Elusione a druhý den
zbývajících 33 mil (49 km). Ubytovny byly rozmístěny v průměrných intervalech 8–10 mil
(11,8–14,8 km). V těžším terénu, jak lze předpokládat, byly vzájemné vzdálenosti kratší.
Například mezi Arles a Milánem, kde cesta vedla přes Alpy, se průměrná vzdálenost mezi
ubytovacími zařízeními zmenšila na 6 mil.99
Každý uživatel římské státní pošty musel znát rozmístění hostinců a ubytoven. K dispozici
byly příruční seznamy zvané itineraria, které přesně označovaly místa zastávek podél dané
trasy a vzdálenosti mezi jednotlivými hostinci a ubytovnami. Šlo vlastně o moderní obdobu
cestovních průvodců, usnadňujících orientaci v neznámém prostředí. Jako příklad lze uvést
Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti, což je latinský rukopis, obsahující 225 pozemních
tras na území celé římské říše vyjma provincie Dacie.100 Suchozemské cesty jsou doplněny o námořní itinerář s názvem Imperatoris Antonini Augusti Itinerarium Maritimum, jenž naopak zobrazuje vodní trasy. Z dalších lze uvést tzv. Itinerarium Hierosolymitanum neboli
Burdigalense, vydaný kolem roku 333 neznámým křesťanem pro ty, kteří cestovali z Burdigala (Bourdeaux) do Jeruzaléma s cílem navštívit Svatou zemi. Z období pozdního císařství
se dochovalo Itinerarium Alexandri Magni, které – jak již název napovídá – sleduje dobyvačné výpravy Alexandra Velikého proti Peršanům.101
Existovaly také speciálně navržené mapy, do nichž byla zakreslena nejen ubytovací zařízení, ale i nabídka poskytovaných služeb. Shodou šťastných okolností se do dnešních dnů
dochovala středověká kopie římské silniční mapy, tzv. Tabula Peutingeriana, pojmenovaná
podle augsburského humanisty a sběratele klasických starožitností Konrada Peutingera
(1465–1547). Ten ji získal v roce 1508 na základě závěti knihovníka císaře Maxmiliána I.
Konráda Celtese, který ji údajně objevil někdy koncem 15. století v knihovně ve Wormsu. Od
Desideria Peutingera, posledního člena rodiny, se mapa dostala na volný trh. V roce 1715 ji
koupil Karl Gustav Heraeus pro prince Evžena Savojského za 100 dukátů. Po princově smrti
se mapa v roce 1737 dostala do Hofbibliothek ve Vídni (dnes Rakouská národní knihovna).
V roce 2007 byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Původně
byla zhotovena ve 2. polovině 4. století a o dvě století později prošla revizí. Dochovaná kopie
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však pochází až z konce 12. století, kdy došlo v jižním Německu k jejímu překreslení pravděpodobně podle karolínské předlohy. Spíše než klasické silniční mapě se podobá silničnímu diagramu nebo jakémusi schematickému znázornění vzdáleností tehdy známého světa.
Z praktických důvodů byla zakreslena na podlouhlý pergamen o délce 682 cm (Kenkes, M.
uvádí 675 cm) a šířce pouhých 34 cm, aby ji mohl cestující či jiný uživatel snadno rozvinout
např. při jízdě vozem. Mapa se skládá z jedenácti pergamenových listů a zobrazuje římské
impérium od Španělska na západě až k Indii na východě a od Británie na severu k Africe na
jihu. Je zde zachyceno 141 hlavních silnic na území římské říše včetně názvů více než 500
měst a ubytovacích zařízení. Vzdálenosti mezi jednotlivými místy jsou vyznačeny v římských
mílích. Nejzajímavější jsou však malé barevné piktogramy, zakreslené u některých místních
názvů, které charakterizují povahu a kvalitu ubytovacích zařízení.102
Popisy kratších či delších cest se vyskytují také u některých pozdně římských básníků, z
nichž lze uvést Claudia Rutilia Namatiana (4. – 5. stol.), který ve své básni De reditu suo (O
svém návratu) líčí svou zpáteční cestu z Říma do domovské Galie v roce 416. Dobové putování nalezneme i v páté epištole první knihy próz galořímského básníka, diplomata a biskupa Sodonia Apollinaria (asi 430–489). Jiný básník a současně učitel rétoriky Decimus
Magnus Ausonius (310–395) nám ve své nejznámější básni Mosella zanechal půvabné líčení své cesty podél Rýna a Mosely. Tematicky je jí podobná báseň De navigo suo neboli
Hodoporicon merovejského básníka a biskupa Vanantia Fortunata (kol. 535–mezi 600 a
609), popisující jeho moselskou cestu z Met do Andernachu na Rýně.103
Římská státní pošta dosáhla svého vrcholu za císaře Theodosia I. (379–395), posledního
římského panovníka, který vládl celé říši.104 S postupným rozpadem impéria pošta pomalu
upadala co do rozsahu i kvality poskytovaných služeb. Neznamená to ale, že naráz přestala fungovat jako svébytná instituce. I po zániku Západořímské říše v roce 476 se systém římské státní pošty zachoval. Ještě ostrogótský král Theodorich Veliký (493–526) udržoval
základní síť poštovních stanic na svých panstvích na vysoké úrovni.105 Ze 7. století se zachoval text tractorie, určené pro královské vyslance, jimž bylo třeba na cestě poskytovat
dokonalé ubytování a stravování, jakož i zaopatření koní.106 Posléze však cursus publicus
ztratil své původní schopnosti i funkce a koncem téhož století o něm mizí jakékoliv zprávy.
Znovu se o něm nepřímo zmiňuje historik Julianus Taboetius až v roce 807, kdy jeho zbytky posloužily Karlu Velikému k vybudování stanic pro posly a císařské úředníky z nynějšího
Auxerre přes Nevers a Limoges do Španělska, dále přes Autun, Lyon a Mont Cenis do Itálie
a z Paříže přes Cáchy do Německa.107 Bližší zprávy však o těchto zařízeních neexistují.
Hlavním nositelem pozdně římských tradic se nicméně stala východní část říše (Byzanc),
kde státní pošta plnila své úkoly až do jejího zániku v roce 1453.108
Jedinečný systém římské pošty však nebyl zapomenut, když dal mimoděk svým skvělým
uspořádáním novověkému poštovnictví nejen vzor, ale i jméno. Dnes běžné substantivum
„pošta“ pochází z latinského adjektiva positus, posita – položený, ležící, užívaného ve slovním spojení pro označení stanice na výměnu koní – mutatio posita (výměna umístěna) nebo
statio posita (stanice položená).109
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Resumé

Pošta starověkého Říma
Počátky římské pošty bezprostředně souvisí s dobytím a připojením Egypta v roce 30 př. Kr.
Římští vojáci v čele s Augustem tam tehdy nalezli dobře fungující systém doručování zpráv,
který je inspiroval. Ve svých počátcích však římská pošta využívala pouze pěší posly, kteří byli
rozestavěni podél vojenských silnic v přiměřených vzdálenostech. Již za vlády císaře Augusta
je ale nahradily kurýrské vozy, podle nichž se tento systém začal označovat jako vehicula
nebo vehiculatio a sloužil výlučně pro účely státní správy. Každý uživatel pošty musel mít proto
povolenku podepsanou císařem nebo jeho oprávněnými zástupci. Vlastní fungování pošty
bylo zpočátku založeno na povinných rekvizicích těch obcí, které se nacházely blízko silnic.
Dopravní prostředky, zvířata i kočí tak byli bez náhrady vymáháni od místního obyvatelstva,
což se časem ukázalo jako neúnosné břímě, které ohrožovalo samu existenci dotčených obcí.
Přes četné pokusy tíživý systém odvodů reformovat se to nikdy zcela nepodařilo, takže venkovské obyvatelstvo usazené v blízkosti důležitých silnic bylo trvale vykořisťováno státem i
jeho zkorumpovanými úředníky. Pošta se přesto dále vyvíjela. Císař Septimus Severus ji na
přelomu 2. a 3. století rozdělil na cursus vehicularis, zajišťující co nejrychlejší dopravu dopisů,
listin, peněz, drahých kovů a cestujících a cursus clabularis, odpovědný za dopravu potravin
a proviantu pro armádu. Od té doby existovaly dva druhy povolenek: dílčí (evectio), která
opravňovala pouze k dopravě a plnoprávná (tractoria), zahrnující jak dopravu, tak jídlo a ubytování. Za císaře Diocletiana na přelomu 3. a 4. století byla pošta decentralizována, takže
dohled nad jejím řízením byl v jednotlivých provinciích svěřen úředníkům (curiosi) tamních
místodržících (rectores provinciarum). Jeho nástupce, císař Konstantin Veliký, pak umožnil
využívat státní poštu také hodnostářům křesťanské církve, což byla do té doby nemyslitelná
věc. Přes četné pokusy udržet poštovní systém funkční a v souladu s požadavky doby však
docházelo od konce 4. století k jeho pozvolnému rozkladu, který bezprostředně souvisel s
postupným rozpadem římského impéria. Ještě za vlády ostrogótského krále Theodoricha
Velikého na přelomu 5. a 6. století se dařilo udržet poštovní systém na jím ovládaném území
na vysoké úrovni, avšak o dvě století později mizí jakékoliv doklady o jeho existenci na bývalém území Západořímské říše. Hlavním nositelem pozdně římských tradic se stala východní
část říše (Byzanc), kde státní pošta plnila své úkoly až do jejího zániku v roce 1453.
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Římský vůz pro dopravu osob, galo-římský náhrobní reliéf na
francouzské poštovní známce (kat. č. Mi:FR 1428), 1963.

Cursus publicus, detail z Trajánova sloupu na
italské poštovní známce (kat. č. Mi:IT 1541), 1976.
Římský poštovní vůz na španělské poštovní
známce (kat. č. Mi:ES 2604), 1983.

Appiova silnice na vatikánské poštovní
známce (kat. č. Mi:VA 1407), 2002.

Římská pošta před branami Carnunta za vlády císaře Marka Aurelia (161–180), autor Carl Tragau.
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Silniční mapa římské říše za vlády císaře Alexandra Severa, kol. 230 po Kr., zpracoval Carl
Wolff, převzato z publikace E. E. Hudemanna Geschichte des römischen Postwesens während der Kaiserzeit. Verlag von S. Calvary & Co., Berlin 1878.
41

Počátky poštovního úřadu Loučeň a rodina Dragounů
očima pamětnice Marie Komárkové
Veronika Kršková
Na počátky a vývoj poštovního úřadu v Loučeni (dnes okr. Nymburk) vzpomíná vnučka
prvního loučeňského poštmistra Jana Floriana Dragouna a také bývalá poštovní expeditorka Marie Komárková (*14. 11. 1872 – †12. 11. 1936), rozená Dragounová, která se ve 20. letech 20. století rozhodla sepsat své paměti. Její text vydal v převyprávěné verzi pod názvem
Na loučeňské poště v zámku a podzámčí1 loučeňský archivář Zdeněk Mareček. Přínosem
jeho publikace jsou především doplňující informace o rodině Dragounů, které autor získal
rozhovory s některými ještě žijícími příbuznými Marie Komárkové. Následující příspěvek se
však opírá především o původní text Marie Komárkové, který je společně s dalšími doposud
nezpracovanými zápisky, jež sepsala, uložen v osobním fondu jejího manžela Karla Komárka (*1895 – †1962).2 Paměti Marie Komárkové3 jsou pozoruhodným zdrojem informací
nejen k počátkům poštovního úřadu v Loučeni, ale i ke každodennímu životu venkovského
obyvatelstva a šlechty v poslední třetině 19. století.
Marie Komárková začala paměti, které věnovala svému tehdy patnáctiletému synu Karlovi4,
sepisovat v roce 1922.5 Půl roku předtím zemřela v Loučeni její matka Anna Krajíčková. Marii
bylo 50 let a působila jako městská radní6 v Poděbradech, kam se na počátku 20. století
odstěhovala společně se svým manželem, učitelem Karlem Komárkem. O jejím působení
v obecní samosprávě, o němž zanechala bohatou dokumentaci v podobě vzpomínek a poznámek, nebylo doposud nikde pojednáno. Jediným známým textem, jehož autorství bylo
Marii Komárkové připisováno, byly již zmíněné paměti. Ty obsahují vzpomínky na Mariino
dětství, dospívání a profesní uplatnění a nepřekračují tak rámec loučeňského velkostatku.
Z toho důvodu byl její „životní příběh“ vymezen pouze obdobím konce 19. století a poštovní službou, kterou ve své rodné obci vykonávala. Nově objevené spisy však dokazují, že její
působení se neomezilo pouze na prostředí poštovního úřadu v Loučeni, ale že se uplatnila
též v obecní samosprávě a stala se tak první ženou, která funkci obecní radní v Poděbradech zastávala.7
Jan Florián Dragoun – první loučeňský poštmistr a jeho rodina
„Staré veliké stavení od kamene s lomenou, šindelovou střechou o dvou vikýřích divně
vyřezávaných, nepříliš ozdobně a souměrně zbudovaných, to byla stará pošta.“1 Takto stručně popsal Alois Jirásek litomyšlskou poštovní stanici, do jejíchž prostor situoval svou povídku Na staré poště. V první polovině 19. století představovala poštovní služba pro velkou část
venkova jedno z mála pravidelných spojení s okolním světem. Příjezd „poštovskýho pána“,
tzn. postiliona nebo poštovního posla, ohlašovaný zvukem rohu, proto znamenal pro venkovskou společnost nejen to, že veze dopisy od příbuzných z různých koutů země, ale především periodický tisk, tedy informace. O těch pak mohli obyvatelé obce diskutovat v kanceláři místní poštovní služebny, která se vedle obecního hostince a kostela postupně stávala centrem setkávání a rozprav o různých kulturních či politických tématech. Setkávali se
zde jak místní obyvatelé, tak letní hosté, kteří tak mohli ovlivňovat názory venkovských společníků. Takový účel plnila ve druhé polovině 19. století i budova, respektive kancelář poštovního úřadu v Loučeni.
Obec Loučeň leží přibližně 60 km severovýchodně od Prahy v okrese Nymburk. V první
polovině 19. století byla součástí stejnojmenného středočeského velkostatku, který od roku
1809 patřil rodu Thurn-Taxis.9 V roce 1848 zde žilo 742 osob10 a v 80. letech téhož století,
tedy v době, do níž jsou převážně zasazeny vzpomínky Marie Komárkové, vzrostl počet obyvatel na tisíc.11 Sama pamětnice popisuje svou rodnou obec slovy: „Loučeň, vesnice jakých
málo daleko široko k vidění. Vždy se říkalo, že je to perla Poděbradského okresu a také
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mnoho Pražanů přijíždělo a přijíždí ještě dnes (ve 20. letech 20. století – pozn. VK) na Loučeň
na zotavenou. […] Větší stavby mimo zámek, byly škola, sirotčinec, úřadovny panství, pošta,
dům Columbánů (Jednalo se o hostinec, který dříve patřil rodině Mariina dědečka a nesl
tedy původně název „U Dragounů“, poté „Františka Pažouta“ a v době sepsání pamětí patřil rodině Columbani. – pozn. VK) […].“12
Poštovní služebna byla pro obec důležitou institucí. Na celém velkostatku DobroviceLoučeň však počátkem 19. století nefungovala ani jedna poštovní služebna. O zřízení první
úřadovny tohoto typu se krátce před svou smrtí zasloužil majitel panství Karel Anselm Thurn-Taxis.13 V srpnu 1844 byla s účinností od 1. ledna. 1845 zřízena v Loučeni poštovní listovní sběrna (Postbriefsammlung), která spadala pod poštovní stanici Benátky nad Jizerou a
poštovní úřad Mladá Boleslav.14 Úlohou listovní sběrny bylo sbírání a shromažďování dopisů, které byly poslem přepravovány na služebny vyššího typu, v tomto případě na poštovní
stanice Benátky nad Jizerou a Mladá Boleslav. Za listovní sběrnu zodpovídal sběrný či sběratel listovních zásilek, jak se nazýval její správce.15 Loučeňská listovní sběrna zajišťovala
sběr listovních zásilek a balíků ve 38 vsích, ležících na panstvích Loučeň, Dětenice a Křinec,
z nichž nejvzdálenější byla obec Dětenice, 16 km od Loučeně.16 V květnu 1850 byla v důsledku všeobecného rušení listovních sběren přeměněna na poštovní expedici neboli výpravnu, zřejmě kombinovanou s poštovní stanicí tzv. poštovní relais. Expedice byla roku 1861
povýšena na poštovní úřad,17 v jehož čele stál poštmistr zodpovídající za své zaměstnance
i za řádný výkon služby.
Od roku 1865 vedla přes Loučeň trasa poštovního silničního rychlíku (v pramenech též
jako Eilfahrtban – pozn. VK) mezi Kolínem a Mladou Boleslaví.18 Přepravu mezi Loučení a
Mladou Boleslaví zajišťovala s poskytnutím vlastních koní poštovní relais Loučeň.19 Lze tedy
předpokládat, že poštovní stanice nebo relais existovala v Loučeni ještě před tímto rokem.
V roce 1868 došlo k dalšímu rozšíření služeb poštovního úřadu Loučeň, když zde byla zřízena i telegrafní stanice.20 Více než dvacet let byl poštovní úřad Loučeň stěžejním pro obě
panství Thurn-Taxisů. Teprve v roce 1868 byl zřízen poštovní úřad v Dobrovici. „Stanice zdejší ležela na čáře Loučeň-Boleslav. Postilion přijížděl z Loučeně o 7. hod. ranní a na zpáteční cestě zastavoval zde o 2. hod. s poledne. Posel z Loučeně přicházel jednou denně o
5. hod. odpolední.“21
Listovní sběrna Loučeň byla umístěna v domě č. p. 8, který patřil Janu Florianu Dragounovi (*1814 – †1884), nejstaršímu synovi hostinského Jana Dragouna, původního majitele
výše zmíněného „domu u Columbánů.“ Jan F. Dragoun se neujal rodinného hostince, ale
„[…] stal se poštmistrem a také jemu dali rodiče, jak tomu bylo (u nejstarších synů – pozn.
VK) všude zvykem, nejvíce.“22 Ten byl tedy nejprve listovním sběrným, poté expeditorem23
a nakonec se roku 1861 stal prvním loučeňským poštmistrem.24 Finanční obnos, který do
začátku od svých rodičů získal, byl zřejmě značný, protože si mohl postavit „[…] důkladný
dům,25 velké maštale a chlívy a k tomu všemu odpovídající ostatní hospodářské budovy.“26
Jmění a odpovídající vzdělání byly náležitostmi, které později umožnily, aby právě v domě
Jana F. Dragouna byla listovní sběrna umístěna. Na poštovní kanceláře vzpomíná poštmistrova vnučka takto: „To ještě se chodilo do kanceláře, né hlavním vchodem domovním, ale
vedle domu uličkou dozadu a tam byl kancelář separátní za velkým obývacím pokojem.“27
Ve zbylé části domu byly bytové prostory, ve kterých rodina žila.
V matrice oddaných se v zápisu o jeho sňatku s Annou Prylovou roku 1836 dozvídáme,28
že byl původně kupcem. Krám provozoval i během své poštovní praxe, ale nebyl již hlavním
zdrojem jeho obživy. V mládí se Janu F. Dragounovi dostalo určitého vzdělání,29 tudíž byl
„[…] na doby tehdejší vzdělaný, neb rodiče ho dali do Prahy do škol, plyně psal a hovořil i
německy a to právě tehdy se kladla na to váha největší.“30 Smysl pro podnikání, odpovídající vzdělání a potřebné finanční zdroje pak Janu F. Dragounovi umožnily, aby poskytl prostory svého domu potřebám listovní sběrny, respektive poštovního úřadu, a stal se prvním
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poštmistrem. Před nástupem do služby musel složit obligátní kauci neboli jistinu 200 zl.31
Případ, kdy kupec vedl nejprve sběrnu a následně se stal prvním poštmistrem, nebyl ojedinělý. Jeho úlohou bylo dohlížet na zaměstnance a provoz poštovního úřadu, ale také vyřizování administrativních záležitostí.
Nejstaršímu synovi, Janu Dragounovi (*1841 – †1877),32 předal jako prvorozenému poštovní úřad. Ten začal jako expeditor sloužit na poštovním úřadu Loučeň v roce 1861.33
Poštmistrem se stal po svém otci v roce 1871.34 Byl jím však jen krátce, protože již v roce
1877 ve věku nedožitých 36 let předčasně zemřel. Poštovního úřadu se ujala vdova po druhém poštmistrovi Anna Dragounová (*1847 – †1922), která se ještě téhož roku stala poštmistryní.35 Kromě poštovního úřadu měla tedy na starosti také přepřažní služby a telegrafní stanici. Se všemi těmito úlohami jí pomáhal dosud žijící Jan F. Dragoun. Anna Dragounová se stala de facto posledním poštmistrem, respektive poštmistryní v Loučeni, která
nesla jméno Dragoun.
Poštovní úřad pod vedením Dragounů prosperoval a Marie Komárková v Pamětech vzpomínala na to, jak jí „[…] vyprávěla babička i jiní, že v letech snad 50–66tých měli 36 koní a postilioni se vůbec neznali. Na Loučeni totiž se všechny pošty přepřahaly a ve dne v noci muselo
být vše připravené na odjezd. Na Loučeni byl takový uzel odkud se rozjížděly ,Eilwagny‘ (poštovní rychlíky, z německého Posteilwagen – pozn. VK) i obyčejné pošty k Nymburku, k Boleslavi, k Novým Benátkám, Libáni, k Jičínu […].“36 Dále byly zásilky doručovány posly do Bošína, Dobrovice, Charvatec, Chudíře, Jabkenic, Jizbic, Jíkve, Křince, Mcel, Oskořínku, Patřína,
Rožďalovic, Ronova, Seletic, Studec, Studeček, Vestce, Vlkavy a Zavadilky.37 Působnost poštovního úřadu Loučeň byla i díky přítomnosti přepřažní stanice rozsáhlá a bylo odtud zajišťováno doručování v podstatě na celém panství Thurn-Taxisů i na části panství sousedních.
Kromě poštmistra bylo k zajištění chodu dané služebny a doručování zásilek na tak rozlehlém území, čítající téměř dvacet výše zmíněných vesnic, zapotřebí také odpovídající množství
personálu. Tak např. v roce 1867 Jan Dragoun zodpovídal za čtyři zaměstnance zahrnující
expeditora, dva posly a kočího poštovního vozu. K dispozici měl tři poštovní vozy a osm
koní.38 Oproti výše uvedeným 36 koním znamenalo 8 koní razantní pokles. Marie Komárková
do počtu koní uvedeného pro 60. léta zřejmě zahrnula i ty, které rodina využívala k hospodářským účelům či pro potřeby osobní přepravy. S rozšířením služeb poštovního úřadu
docházelo také k úpravě platových podmínek poštmistra zvýšením stávajícího platu.39
Rodině Dragounů se v průběhu let podařilo nashromáždit značný majetek. Kromě velkého domu v Loučeni, ve kterém sídlil poštovní úřad, a k němu přilehlých hospodářských
budov, vlastnila rodina ještě vedle poštovní budovy chalupu, která měla „[…] veliké světnice a chlév i stodolu, za ní menší zahradu, která se upotřebila jako výběh pro vepře, za stodolou zahrada ovocná.“40 Když už Jan F. Dragoun nebyl poštmistrem, postavil si malý domek, do kterého nově situoval svůj krám. K tomu si od vrchnosti zakoupil dřevěný domek,
tzv. Kačerovnu v oboře (zhruba 10 km vzdálená od Loučeně), který přestavěl a udělal v něm
krám, zásobník (tedy jakýsi sklad), pokoj a kuchyňku.41 Na Vlkavě, která je vzdálená asi
5 km od Loučeně, si ještě u nádraží postavil restauraci, se kterou však měla rodina jen starosti, protože tam chodili především zaměstnanci místního cukrovaru a ti se k vybavení restaurace nechovali příliš šetrně. K Dragounovu majetku patřil také statek ve Studečkách „[…]
as čtvrt hodiny od Loučeně.“42 Na rozšiřování rodinného majetku se však podílela i Mariina
babička, která koupila domek za loučeňskou školou, kousek od budovy poštovního úřadu,
do něhož nastěhovala své rodiče. Marie Komárková majetek své rodiny hodnotí slovy: „To
bylo jmění jaké se mohlo rovnat se všemi poly a lukama, těm největším na okrese.“43
Vycházíme-li z Mariiných pamětí, Jan F. Dragoun je v nich líčen jako velice schopný muž,
který se postupně vypracoval v respektovanou osobu a „[…] ještě jako výměnkář, totiž už
né poštmistr byl vyhledáván poštmistry, kteří jezdili k němu na radu v jejich úředních záležitostech. Potom také z toho důvodu, že jeho slovo v Praze velice platilo, když za někoho se
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přimluvil.“44 Poštmistrovský úřad s sebou nesl také určité prestižní postavení v rámci tehdejší společnosti, které bylo ovlivněno nejen vážností instituce jako takové, ale i osobnostními
rysy konkrétního poštmistra. Z Jana F. Dragouna se stal respektovaný loučeňský občan,
který se i díky svému finančnímu zabezpečení mohl podílet na chodu místní samosprávy a
byl až do své smrti roku 1884 členem obecního výboru. Nikdy však nechtěl být starostou,
„[…] ale v obci vždy se dělo co si dědeček přál. Nikdo si nedovolil jemu odporovat.“45
Autoritativně působil i na loučeňského starostu Václava Huňku, který se dle Marie „[…]
dědečka […] bál, neb přesto, že byl náramně pobožný, měl všechny necnosti a dědeček ho
v obci potíral. Byl starostou ale tak, že nikdo po něm nechtěl ten úřad a on si to zase nechal
vždycky dál.“46 Dragounova autorita neplatila jen na obecního starostu, ale jeho slovo mělo
váhu údajně i u prince Thurn-Taxise a mohl se přimluvit za přidělení místa administrátora47
na „taxiském“ poštovním úřadu ve Vlkavě pro jistého Františka Helebranta, „[…] který musel
starou matku a bratra na studiích vydržovat.“48 Hugo Maxmilian Thurn-Taxis poštmistrovi „ve
výslužbě“ vyhověl a dosadil F. Helebranta49 na požadované místo. Dal mu plat poštmistra,
byt a cukr z místního cukrovaru.50
Jan F. Dragoun měl celkem pět dětí, tři syny a dvě dcery. Téměř všechny z nich však skončily smutně. Nejstaršímu synovi Janovi předal poštovní úřad, avšak druhý loučeňský poštmistr zemřel v poměrně mladém věku. Mladší bratr Ludvík, který byl přednostou železniční
stanice ve Velkém Oseku, zemřel ve 38 letech, „[…] ale nikdo nikdy neřekl, co jim bylo.“51
Třetí syn Jindřich zemřel v pouhých osmnácti letech na tuberkulózu.52 Nejmladší dcera
Františka, řečená „Fany,“53 se provdala do Hubálova u Mnichova Hradiště za mlynáře Šťastného, který „[…] ač studovaný, chytrý, pro ten svůj karban nemohl se nikde jinde uchytit.“54
Fany Šťastná tedy mnoho důvodů k radosti neměla, protože manžel nakonec přišel o mlýn
a později měl problémy najít si zaměstnání a uživit rodinu.
Nejtragičtěji však dopadla dcera Anna, která byla vedle nejstaršího bratra Jana údajně nejvíce podobná svému otci. Anna se nejprve provdala za lesního Königa, který však brzy zemřel. V době, kdy ovdověla, se Jan F. Dragoun stal poštmistrem také v Křinci a místo sebe
tam jako administrátorku nechal dosadit svou dceru.55 Anna se později stala poštmistryní a
provdala se za pensionovaného hejtmana Františka Erbena56 a po sňatku pak vedení pošty
přešlo na jejího manžela.57 Ve stáří se Anna vrátila zpět do Loučeně, kde žila u své dcery
Stazy a jejího muže Cyrila Rittera. Po jedné z návštěv jejího problematického syna Huga,
kterého měla z manželství s F. Erbenem, odešla Anna do svého pokoje, kde se polila petrolejem a zapálila.58 Anna byla zřejmě v důsledku všech životních událostí velice nešťastná, a
tak ve svých téměř 69 letech vyřešila situaci zoufalým činem.
Když nejstarší syn Jan převzal od otce poštovní úřad, první poštmistr mu nadále s poštovní službou vypomáhal. Marie vzpomíná, že „[…] dědeček chodil do kanceláře pomáhat a již
z toho bylo vidět, že ten jeho krám pro něj byl jen pro kratochvíli, neb když přijela pošta,
zavřel krám, kupující vyhnal ven, aby počkali a šel se do ,domu‘ podívat co je nového a přečíst si noviny.“59 Pro Mariina dědečka pošta nebyla jen zdrojem příjmů, ale zdá se, že to byla
především činnost, která ho naplňovala a nedokázal se jí vzdát ani poté, co povinnosti přešly na jeho syna. To je trochu jiná perspektiva, než je pouhý výčet zásluh a majetku jedince,
který celý život tvrdě pracoval, aby se stal zámožným. Je zde popisován muž, kterého jeho
práce zjevně těšila, rozuměl jí a našel v ní smysl svého života.
V pamětech nenajdeme mnoho vzpomínek na Jana Dragouna, protože když zemřel, byla
dcera Marie ještě malé dítě. Ačkoliv měl Jan Dragoun určitý společenský kredit jako jeho
otec, nikdy neaspiroval na post obecního starosty. Roku 1871 se stal členem nově zřízené
okresní školní rady v Poděbradech.60 Byl také jedním z prvních členů místního spolku Čtenářské besedy v Loučeni. Na konci roku 1875, tedy dva roky před smrtí, byl poštmistr zapleten do kauzy tzv. sekty loučeňských adamitů,61 která v následujícím roce zaznamenala
ohlas na stránkách regionálních i celostátních periodik. Kauza se nakonec řešila u soudu a
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vyzněla ve prospěch členů Čtenářské besedy v Loučeni. Zdá se však, že tato událost nijak
neohrozila Dragounovu autoritu ani jeho společenské postavení. Tuto událost Marie v pamětech nezmiňuje. Patrně se tedy historka o „loučeňských adamitech“ nestala součástí rodinné paměti.
Druhému poštmistrovi se v manželství s Annou Dragounovou, rozenou Zárubovou, narodily dvě dcery. Starší byla Marie Anna, provdaná Komárková a o tři roky mladší Anna
Marie.62 Po smrti Jana Dragouna roku 1877 se jeho funkce ujala vdova Anna.63 Byla to
schopná a autoritativní žena, která se úřadu po svém muži chopila naprosto přirozeně i díky
tomu, že jí byl stále k dispozici tchán Jan F. Dragoun se svými radami a zkušenostmi. Aby
mohla být jmenována do služby, musela napřed složit potřebné zkoušky. To se jí podařilo a
již čtvrt roku po smrti svého manžela zastávala oficiálně službu poštmistryně a telegrafistky
v Loučeni.64 Marie hodnotí počínání své matky tak, že jí „[…] šlo vše dobře, byla zdravá,
zámožná a uměla si vše zařídit. S dědečkem a babičkou vycházela dobře, neb dědeček byl
k ní uznaný.“65 Kromě úřadu poštmistra se Anna stala majitelkou hospodářství a všech statků, které Jan F. Dragoun svému nejstaršímu synovi přenechal. Tchán jí platil za vypůjčené
koně, které využíval k práci na polích, a nájem z krámu kompenzoval v naturáliích, tedy zbožím, které Anna upotřebila v domácnosti.66
Anna Dragounová, ač ovdověla velmi mladá, zůstávala delší dobu sama a s ohledem na
její dvě dcery se nějaký čas zdálo, že poštmistrovská tradice bude pokračovat v ženské linii.
Poštmistryně Dragounová se však po sedmi letech vdovství roku 188467 podruhé vdala a
jejím mužem se stal lesní adjunkt (pomocný úředník – pozn. VK) Václav Krajíček, který nejprve pracoval na poštovním úřadě jako administrátor. Marie vzpomíná na událost, která
kromě Krajíčkovy povahy, tak jak ji ona vnímala, poukazuje i na odění jednotlivých poštovních úředníků: „Krajíček těžce nesl, že přišel o zelenou uniformu, a tak jak bylo nařízeno
(nosit – pozn. VK) uniformy, tak si ji hned koupil, ale né jaká mu náležela administrátorská
s trubkama na límci, ale poštmistrovskou s hvězdičkama a šavlí.68 […] Hned jak se trochu
naučil nosit šavli, že prý se pojede podívat do svého rodného města Klatov. Vše měl prvotřídní od Mottla z Prahy, nabral peníze a šel se okázat do Klatov. Přijel nadšený, koupil si k tomu
ještě v Praze cvikr s obyčejným sklem a jeho rodiče byly ještě půl roku potom v psaních
v extási, jakou jejich Václav Leo udělal sensaci.“69 Informace o loučeňském administrátorovi se však donesla až na ředitelství pošt a telegrafů v Praze a Václav Krajíček byl nucen pořídit si uniformu odpovídající služebnímu zařazení.70
Marie schopnosti nevlastního otce v pamětech záměrně shazuje a z jeho vlastností vyzdvihuje především kladný vztah k alkoholu a ženám. Je však třeba upozornit na to, že tento v
pamětech vysmívaný muž stanul na konci 19. století v čele místní Čtenářské besedy a na přelomu století se stal starostou obce. Zvolen byl dokonce i v prvních republikových obecních
volbách v roce 1919 za Československou stranu socialistickou a stal se opět starostou. Pod
tlakem sociálních demokratů byl však nucen se své funkce vzdát. Na loučeňskou společnost,
která mu při volbách vyjádřila podporu, tedy nepůsobil tak negativně, jak ho vnímala Marie.
Marie Dragounová, poštovní úřednice na konci 19. století
První loučeňská poštmistryně Anna Dragounová zůstala po delší čas na výchovu svých
dcer v podstatě sama. Jejich výchově a vzdělání však věnovala náležitou pozornost.
Nejprve měla v úmyslu zajistit pro dcery domácí vychovatelku. Nakonec se však, podle rady
paní Jindřichové71, která k Dragounům jezdila na letní byt, rozhodla dát starší dceru v jejích
deseti letech na vychování do Prahy k Anglickým pannám.72 Institut blahoslavené Panny
Marie Anglických panen byl „[…] kongregace řeholnic, mající za účel vlastní posvěcování a
výchovu ženské mládeže.“73 Jako komunikační prostředek byl v institutu používán německý jazyk. Dívky od šesti let mohly klášterní školu navštěvovat jako externí žákyně, nebo
pobývat v interním pensionátu.74 Mariina matka ubytovala dceru přímo v pensionátu. Výběr
školy však, jak se zdá, Marii překvapil, protože v pamětech konstatuje, že ji sice matka
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poslala na školu do Prahy, ale „[…] né na vyšší dívčí, ale do německého pensionátu.“75 Ve
svých deseti letech se tak Marie z venkovského prostředí odstěhovala do starého kláštera
v Praze, kde strávila přibližně čtyři roky.76
Na konci 19. století stále platilo, že zárukou kvalit konkrétní ženy byl výhodný sňatek, kterým mohla zhodnotit své postavení ve společnosti. Z tohoto pohledu bylo Mariino vzdělání
zvoleno vhodně, protože velmi tradiční klášterní vzdělání u Anglických panen, kde nechyběl
ani předmět ženské ruční práce (weibliche Handarbeiten),77 udržovalo představu ženských
rolí, čímž se zvyšovaly její šance na úspěch na sňatkovém trhu. Uplatnění ženy na „trhu
práce“ nebylo však tak jednoduché a rozmanité jako v období první světové války, kdy ženy
musely přirozeně zaujmout role chybějících mužů. Profesí, ve kterých by ženy nalezly uplatnění, bylo na konci 19. století velmi málo a už vůbec se nedalo hovořit o spravedlivém platovém ohodnocení. Většinou byly tyto profese vázány na tradiční představu ženy jako pečovatelky. Proto ženy často zastávaly pomocné práce ve zdravotnictví nebo působily jako
domácí vychovatelky v movitějších rodinách.
V porovnání s ostatními profesemi pronikaly ženy velmi brzy také do poštovní služby, a to
právě na pozicích nižších poštovních a telegrafních úřednic. Vykonávání těchto profesí bylo
většinou podmíněno absolvováním kurzu a složením zkoušek. Pomocná práce na poště byla
vnímána jako méně důležitá, což umožnilo prosazení žen v těchto profesích. Práce žen sice
nebyla finančně příliš vysoce hodnocena, ale i to se na konci 19. století mírně zlepšilo.78
Nemůžeme zapomenout na vdovy po poštmistrech, které se v některých případech ujímaly
úřadu po zemřelém muži. Ty pak mohly poštovní úřad, respektive stanici, předat nejstaršímu
synovi, případně, pokud se znovu vdaly, přenechaly vedení poštovní služebny svému muži.
Zapojení Marie do pracovního procesu na poštovním úřadě nepůsobí v kontextu rodinné
tradice až tak překvapivě. Mariina situace tak působí zdánlivě bezproblémově. Byla rodinou
dostatečně finančně zabezpečena, a navíc měla možnost profesně se uplatnit bez nutnosti
hledání zaměstnání. Je však třeba dodat, že ačkoliv se podle svých vzpomínek jako malé
děvče ráda zdržovala v budově poštovního úřadu a poslouchala rozpravy letních hostů s
místními, nezdá se, že by k práci na poště více inklinovala. S ohledem na dobu, ve které se
Marie stala práceschopnou dívkou, nepřekvapí ani fakt, že si své budoucí povolání nevybrala sama. Matčino rozhodnutí dát nejstarší dceru do poštovní kanceláře, překvapilo i samotnou pamětnici. Vzpomíná na moment, kdy za ní v den čtrnáctých narozenin matka přišla do
pokoje a oznámila jí, že půjde pracovat do kanceláře:79 „Já zůstala na ní koukat, já že mám
jít do kanceláře, já kterou maminka nechala vychovávat u Anglických, každý myslel, kdo ví
jaké má s námi zámysly a najednou z toho koukal kancelář. […] Jak jsem to řekla babičce,
dala se do smíchu a povídala, to je pořád hezčí a hezčí.“80
Rozhodnutí paní poštmistrové bylo zjevně motivováno pragmatickými důvody. Bylo pro ni
jednodušší dozorovat vlastní dceru, která ve svých čtrnácti letech nemohla mít ještě dostatek odvahy k otevřenému vzdoru. Poštmistr také vyplácel zaměstnancům dané služebny
mzdu, takže se nabízela i určitá možnost, že dceři, která bydlí doma a matka ji zatím živí,
finanční ohodnocení fakticky nevyplatí. O výši svého výdělku se Marie nijak nezmiňuje, stejně jako neprozrazuje, jakým způsobem k vyplácení docházelo. Lze tedy předpokládat, že
pokud jí nepřišlo důležité sdělit takovou informaci svému synovi, nedocházelo v tomto
směru k ničemu, s čím by byla nespokojená. Dalším důvodem může být prostý fakt, že
matka chtěla mít dceru pod kontrolou. Z Mariiny interpretace se však zdá, že matka spíš
potřebovala pomocnou sílu v kanceláři, hospodářství i domácnosti. Marie si zjevně jako
výsledek svého vzdělávání v klášterní instituci představovala něco jiného, než byla pozice
poštovní úřednice.
Na poštovním úřadě pracovali v době, kdy Marie začala působit v kanceláři, dva expeditoři. Jedním z nich byl Mariin bratranec Jeník, vnuk poštmistra Jana F. Dragouna. Tři měsíce po dosazení Marie na poštovní úřad musel bratranec Jan na žádost babičky své místo
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opustit, protože si údajně dle Marie nepřála, aby byl nadále pod vlivem Václava Krajíčka. Po
nějakém čase odešel ze služby i druhý expeditor. Za administrátora nahlásila paní poštmistrová svého manžela Václava Krajíčka a jako aspirantku81 svou starší dceru. I přes veškerou
nechuť být v kanceláři šlo Marii údajně vše velice dobře. Vzpomíná, že když přišla poprvé
do kanceláře, dali jí „[…] něco opisovat, potom jedno za druhým, telegrafovat jsem se naučila za měsíc a to ostatní také velice lehce, neb nadarmo jsem nebyla z poštmistrovského
rodu.“82 Chválou své osobnosti Marie v pamětech nijak nešetří. Jako určitý sebeidentifikační moment zde využívá rodinnou tradici, kterou dle svého vidění měla tzv. v krvi.
Postupně se musela naučit zvládat veškerou administrativu úplně sama, protože „[…]
pomalu Krajíček se z kanceláře vytrácel, přišel jen když odjížděla, neb přijížděla pošta a já
sama ještě dítě měla na starost poštu. Každý se mně divil, jak jsem to vedla, jako starý úřada.
Snad nikdo tak přesně nevedl opisy každodenní jako já to dělala. Čtrnáctileté dítě! ráno v ½ 5
vstávat do osmi večer. Tenkrát ještě se nedržely úřední hodiny, až za tři léta.“83 Práci na poštovním úřadě vnímá tedy zpětně jako velice náročnou pro tak mladou dívku. V době, kdy
Marie začala působit na poštovní služebně, pracovalo při poště patnáct poštovních poslů,
kteří „[…] pamatovali tatinkovo a dědečkovo úřadování.“84 Mezi poštovními posly byl také
dědečkův bratr Prokop, kterého zaměstnal ještě J. F. Dragoun.85 Dle jejích slov odmítali
cokoli vyjednávat s V. Krajíčkem a čekali s každou záležitostí na Marii.
Zpočátku tedy působila na poštovním úřadě v pozici aspirantky a její zaškolení proběhlo
dle vzpomínek formou praxe. Žádný kurs, který byl u poštovních úřednic běžnou kvalifikací, aby mohly službu vykonávat, v pamětech nezmiňuje. Až v jejích sedmnácti letech ji při
jedné z inspekcí upozornil poštovní komisař,86 aby šla v osmnácti letech složit zkoušku. Na
to Marie reagovala údajně slovy: „[…] vždyť já pane komisaři u toho nezůstanu […].“87
Matka však rozhodla, že je nutné, aby dcera zkoušku absolvovala, a Marie se na ni musela
začít připravovat. Na praktickou část zkoušky se dle svých vzpomínek učit nemusela, protože „[…] manipulaci […] uměla lépe než-li nějaký starý pošťák. Vždyť svědomitě všechny ty
,Verordnungsblatty‘ (věstníky poštovní správy – pozn. VK) […] uměla nazpaměť […].“88
Teoretická část určitou přípravu vyžadovala a Marie se dle svých slov musela učit „[…] poštovní zeměpis,89 dějiny poštovní a různé jiné kejkle […].“90
Na den, kdy musela složit svou první důležitou zkoušku, vzpomíná Marie takto: „Potom
jsem jela do Boleslavi ku zkoušce poštovní. Když jsme vyjížděli, nechtěli koně ze dvora. Přijeli
jsme k Chudíři, přeběhl nám zajíc přes cestu, to už ale maminku, která jela se mnou rozčilovalo, když na Černovce ale cikáňata skákali do kočáru, to už maminku přivedlo docela z míry
a na mne také špatně působilo.“91 Události, které předcházely samotné zkoušce, líčí pamětnice dosti dramaticky. Dá se však pochopit, že v dané situaci mohla být mladá dívka, kterou čekala její první kvalifikační zkouška, značně nervózní a v některých momentech viděla
určitou symboliku. Zpětně mohla tyto „překážky“ použít jako důkaz svých kvalit, protože
i přes všechny komplikace nakonec uspěla.
Svědectví zanechává také o tom, jakým způsobem proběhla její přísaha: „Zkoušku jsem
udělala, a když sluha rozsvítil svíčky, pan správec a jeho zástupce p. Mečíř si připjali šavle,
jeden úředník mně předčítal přísahu, tu p. Mečíř, který byl naším přítelem, slzel. Říkal, jak prý
jsem to brala vážně. Když jsem odpřisáhla, tak mne zachytil, neb jsem omdlela. Maminka
mně nechala ihned šít uniformu a jeli jsme domu.“92 Zda Marie omdlela v důsledku vyčerpání a stresu, nebo při představě svého budoucího povolání, nelze s jistotou říci. Jisté však
je, že tímto momentem se do značné míry změnilo její společenské postavení. Symbolická je
událost, kterou zažila ihned po návratu domů. U poštovního úřadu na ni čekal dr. August
Guth93 a ředitel školy Josef Janda, kteří jí chtěli pogratulovat a začali ji místo Mařenko oslovovat slečno. Přestala pro ně být dítětem, kterým se však dle svých vzpomínek nikdy necítila být.
Aniž by o to sama jakkoli usilovala, poštovní zkouška pro ni znamenala určitou míru emancipace, protože získala možnost v budoucnu se osamostatnit a být finančně soběstačná.
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Jako poštovní expeditorka tedy již oficiálně mohla vykonávat tzv. manipulační službu, k čemuž měla potřebnou kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že při poštovním úřadě se nacházela
také telegrafní stanice, bylo třeba složit zkoušku také z telegrafie, aby mohla telegrafní aparát oficiálně obsluhovat. Ani na tu se však Marii jít nechtělo, „[…] neb udělat ještě druhou
zkoušku, tak jsem byla nadobro chycená.“94 Ačkoliv se jí na poště dařilo, protože pocházela z „poštmistrovského rodu“, přeci jen si svou budoucnost představovala poněkud odlišně.
Neměla však na výběr. Matka jí zkoušku nařídila, a dokonce ji sama do Prahy doprovodila.
Mladší sestra Anna zhodnotila Mariinu poslušnost slovy, že je „[…] husa pitomá, za což
maminka div ji nepohlavkovala.“95
Zkouška dle Marie probíhala takto: „Přijeli jsme do ředitelství (ředitelství pošt a telegrafů
Praha, které tehdy sídlilo v Jindřišské ulici, kde se dnes nachází pošta Praha 1 – pozn. VK),
tam už jich sedm čekalo na zkoušení. Všichni byli rozrušení, jen já nebyla, neb co se mě
mohlo stát, kdyby mně prosely? Nejvýš, že by se mně doma smáli. Starý pán nás přišel uvítat a poslal maminku do města, nás všechny uvedli do sálu, každého si vzal jeden a podávali si nás po řadě. Na konec měli jsme nakreslit schema telegrafní. To ale já neuměla. Nechala
jsem to tedy běžet. Pan vrchní přišel ke mně a ptá se mě proč nekreslím, já, že to neumím,
že jsem nevěděla, že to musím umět. A hezky nahlas, všechny na mně ustrašeně se podívali, ale p. vrchní vzal mému sousedovi výkres a povídá, aby si udělal jiný, ten jeho že dá mně
za vzor. Já to vzala, podepsala a odvedla, sousedovi jsem řekla, kde to měl špatně, aby si to
na druhém výkresu udělal lépe, neb jsem tomu rozuměla, ale kreslit, to byla vždy moje slabá
stránka. Potom jsme museli brát a dávat depeši. To ale rozebrali aparát tak, aby to nešlo psát
a museli jsme to řídit. Já sedla, zkusila to, ono to nepsalo, dobrá, vzala jsem péro a psala
podle sluchu. Všichni na mne koukali jako na zjevení, musela jsem ještě se producírovat
znova a pak mě po slibu, zrovna zapsali v pádu mobilisace k polnímu telegrafu. Já myslela,
že to je žert, ale když přišel dekret, tak jsem to zaklínala, tu mojí bravuru, že by mě to přivedlo náhodou do pěkné kaše. Já totiž ráda jsem v tichu poslouchala co si jiné stanice mimo
úřední hodiny povídaly, ale papír (štráfek) jsem nemohla pouštět, toho jsme nazbyt neměli,
tak jsem se tak vycvičila.“96 Jak již bylo uvedeno výše, Marie byla s ohledem na tuto dovednost zapsána v případě mobilizace k polnímu telegrafu.97 Výše uvedená citace nám poodhaluje, jak mohla zkouška z telegrafu prakticky probíhat. V tomto konkrétním případě např.
vidíme, že zkoušející přistupovali k aspirantům s určitou benevolencí a dokázali jim i pomoci k úspěšnému složení zkoušky.
Přestože se Marie s povoláním poštovní úřednice pravděpodobně nikdy zcela neztotožnila, píše o určitém pocitu zodpovědnosti vůči rodinné „tradici“ a v této souvislosti nezapomíná připomenout osoby, které v ní tento pocit pěstovaly: „Jednou jsem jela do Vrátna98 a přijel k nám na inspekci rada Mikoláš, náš příbuzný. Přijel kvůli změně jízd. Když jsem potom
přijela k tetičce do Křince, vypravovala mně, že byla u Mikoláše v Rožďalovicich, že byl
mladý také doma a ptal se ji, jak to vlastně je na Loučeni. Že prý s maminkou a Krajíčkem
jednal k vůli těm jízdám, maminka prý pořád říkala ,Kdyby jen tady byla Márinka‘, a Krajíček
ten že vůbec nebyl o ničem informován, co a jak by se mohlo předělat. Tetička měla plné oči
slz když mně to vypravovala, a hladila mě po hlavě. Ona věděla, že s láskou k té poště jsem
přilnula jen já neb to bylo dědictví po těch, kteří mne měli rádi a tu lásku k té domovině od
malička mně vštěpovali.“99
Poštovní praxe v rodině Dragounů vyžadovala od jejích členů nutnost přizpůsobení rodinného chodu danému úřadu, ale i smysl pro zodpovědnost. Marie u svých příbuzných vyzdvihuje vlastnosti, jako je přísnost na sebe i na ostatní a pracovitost, což byly předpoklady každého dobrého úředníka. Pozoruhodné je, že v užší rodině nalezneme hned dvě ženy, které
zastávaly vedoucí pozici v rámci poštovní hierarchie. Vedle matky Anny Krajíčkové to byla
také teta Anna, ke které měla Marie blízko, protože jí připomínala jejího dědečka a otce.
Jejich působení ve vedoucí pozici bylo jen na přechodné období a poté, co se vdaly, převzali službu jejich manželé. Nicméně Marie měla ve své blízkosti vzory samostatně fungují49

cích žen, které byly schopny se profesně uplatnit ve vedoucí pozici. Ani jí samotné se
zaměstnání v rámci poštovní služby nevyhnulo.
Budova poštovního úřad jako centrum společenského života
„Ještě nyní (ve 20. letech 20. století – pozn. VK), kdy Loučeň zdaleka není již to, co byla
před 40 lety, předce rádi Pražané zátiší to vyhledávají.“100 Rodina Dragounů zajišťovala
vedle doručování poštovních zásilek také přepravu osob a podílela se na převozu letních
hostů z nedalekých železničních stanic do Loučeně. Ta se v průběhu druhé poloviny 19. století stala oblíbeným letoviskem měšťanských, respektive pražských rodin. Rodina Dragounů
také poskytovala hostům ubytování během letní dovolené. Marie vzpomínala i na to, jak s významnými osobnostmi té doby přicházela jako dítě a později mladá dívka do kontaktu:
„Bylo to hezké, když přijížděli v letě hosté na letní byt, byly to samé známé pražské rodiny,
s nímiž jsme se vždycky hned seznámili, neb pošta byla jakýsi střed, kde se scházeli, politisovali, bavili a tak naše rodina byla vždy všeho účastná.“101 Kvůli delšímu časovému odstupu,
který dělil vzpomínané události od doby sepsání pamětí, uvádí Marie ve svých pamětech jen
některá z řady jmen významných rodin a osobností, které jejich pohostinství využily.
Vzpomínky se netýkají jen hostů, kteří bydleli přímo u Dragounů, ale i těch, kteří pobývali
na letním bytě u jiných loučeňských rodin. Avšak jak autorka pamětí uvádí, všechny osobnosti se stejně nakonec sešly v prostorách poštovního úřadu, který, dle jejích slov, byl jakýmsi centrem setkávání a místem pro vedení diskuzí o důležitých záležitostech. Můžeme se zde
setkat se jmény napříč společenským spektrem, jako např. skladatele Karla Bendla, spisovatelek Růženy Svobodové a Elišky Krásnohorské, operní pěvkyně Růženy Maturové, novináře a kritika F. X. Šaldy, básníka a spisovatele F. X. Svobody, obchodnické rodiny Rottů,
rodin profesorů Antonína Bělohoubka a Josefa Emlera či vlastenecky orientovaného redaktora J. L. Turnovského.
Téměř exoticky působily návštěvy Jiřího Gutha, známého pod jménem Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, který často pobýval v Loučeni u svého bratra Augusta Gutha. Budoucí „[…]
ceremonář p. presidenta […] byl vždy excentrické povahy a často překvapil Loučeň a společnost nějakým novým nápadem. Jednou přijel na ohromně vysokem velocipédu. Sám malé
slabé postavy, vypadal na tom směšně, bylo to po jeho cestě Egyptem, byl černý a děti se
ho bály.“102 Guth-Jarkovský působil tedy dle vzpomínek na místní zvláštním dojmem, zároveň je však seznamoval např. s technickými novinkami dané doby.
Nejvíce prostoru však Marie Komárková věnovala vzpomínce na spisovatelku Elišku
Krásnohorskou, která v Loučeni strávila jedno léto. Nejdříve pobývala v hostinci u pana
F. Pažouta, ale protože tam „[…] neměla klidu a poněvadž nemohla pořádně s rukama vládnout, od rhevmatismu je měla celé pokroucené a též nohy ji nesloužily, nabídla ji maminka,
aby se přestěhovala k nim, dala ji menší hostinský pokoj a jídlo ji posílala do pokoje, aby
mohla v klidu se najíst. Jí to prospělo, měla klidu ku psaní a že nebyla finančně silná, a byla
o naší upřímnosti přesvědčená, přijmula vše od maminky, jako host. […] Vždy večer sešla se
společnost v našem velkém pokoji a tu p. Veleba103 a slečna Krásnohorská celou společnosti bavili, on nábožný starý pán, ale zábavu nezkazil, ona, žena bez náboženství. Veleba ji
přezděl „petrolejnice“ a ona ihned udělala na to báseň.“104 Letní hosté, kteří do Loučeně jezdili, neměli problém začlenit se do venkovské společnosti. Nejen Eliška Krásnohorská, ale
i další tzv. „lufťáci“, navazovali s rodinami, u nichž byli ubytováni, a jejich sousedy, přátelské
vztahy. Loučenští je také přijali vřele, a v některých momentech se jimi nechali inspirovat.
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MAREČEK, Zdeněk: Na loučeňské poště v zámku a podzámčí. Loučeň 2001.
Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Nymburk, Osobní fond (dále jen OF) Karel Komárek.
SOkA Nymburk, OF Karel Komárek, Paměti Marie Komárkové, proz. č. kart. 1. Dále jen Paměti
Marie Komárkové.
Jejím synem byl chemik a pracovník Národního muzea Karel Komárek (*1907 – †1971), který se
na konci 60. a počátkem 70. let 20. století podílel mimo jiné na chemických výzkumech Rukopisu
zelenohorského. V Archivu Národního muzea je též dostupný jeho fond, obsahující především
odbornou pozůstalost.
Paměti Marie Komárkové, úvod.
V pozici radní byla od roku 1919 a působila jako referentka odboru sociální péče. Znovu byla zvolena v obecních volbách roku 1923 a po uplynutí druhého mandátu již ve volbách nekandidovala.
SOkA Nymburk, Archiv města Poděbrady, Protokoly městské rady 1917–1922, i. č. 130, č. kn. 103, s. 174.
JIRÁSEK, Alois: Maloměstské historie. Praha 1955. Edice Odkaz národu; sv. 30., s. 99.
Vesnic, které byly stabilní součástí loučeňského panství bylo zhruba 15. Tento počet se však v průběhu století měnil. Rodu Thurn-Taxis patřil ještě sousední velkostatek Dobrovice, čítající 27 vesnic.
Thurn-Taxisové, nebo původně Taxisové, stáli shodou okolností na počátku raně novověkého
rakouského a středoevropského poštovnictví.
PALACKÝ, František: Popis králowstwí Českého: čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních
krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného, Praha 1848, s. 78.
DUDEK, František: Loučeň a Thurn-Taxisové. Průvodce k expozici o panství, zámku, obci Loučeň a
jejich majitelích, zejména o příslušnících české větve knížecího rodu Thurn-Taxisů. Praha 2006, s. 16.
Paměti Marie Komárkové, s. 1.
Karl Anselm Thurn-Taxis (*1792 – †1844) byl druhým majitelem panství Loučeň-Dobrovice pocházející z tohoto rodu. V roce 1830 nechal v budově zámku v Dobrovici zřídit cukrovar, který je
dodnes v provozu.
Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1843–1844, s. 314.
KRAMÁŘ, Jan: Monografie československých a českých známek a poštovní historie. 25. díl, svazek
II, Poštovní odívání v českých zemích. Praha 2012, s. 165.
Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1843–1844, s. 314.
Sbírka Poštovního muzea (dále jen Sbírka PM), podsb. Drobné pozůstalosti a sbírky (dále jen
DPS), Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 138, přír. č. 24/1985,
Služební smlouva ze dne 21. 10. 1861.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 135.
Rozpis jízd silničního rychlíku ze dne 22. 9. 1865.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 136,
přír. č. 24/1985. Smlouva s Janem Dragounem ze dne 28. 11. 1865.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 140, přír.
č. 24/85. Dodatek ke smlouvě s poštovním expeditorem Janem Dragounem ze dne 6. 11. 1868.
SLÁDEČEK, Antonín: Paměti města Dobrovice a jeho okolí. Praha 1900, s. 359.
Paměti Marie Komárkové, s. 1.
Expeditorka/expeditor byl nižší poštovní úředník, který měl na starosti výpravu zásilek; v případě
nepřítomnosti poštmistra ho směl zastupovat jako administrátor.
Sbírka PM, podsbírka DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 138,
přír. č. 24/1985. Služební smlouva ze dne 21. 10. 1861.
Dům Jana Dragouna stojí na loučeňské návsi dodnes, Loučeň č. p. 8.
Paměti Marie Komárkové, s. 2.
Tamtéž, s. 33.
Státní oblastní archiv v Praze (dále jen SOAP), Sbírka matrik a původní listinný materiál, Matrika
narozených, oddaných a zemřelých; římskokatolický farní úřad Mukařov (1824–1875), kniha č. 8,
č. fondu 28, fol. 10. Dostupné z: https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9047/8, 24. 1. 2020.
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Vzdělání není v pamětech blíže specifikováno.
Paměti Marie Komárkové, s. 5.
MAREČEK, Z.: Na loučeňské poště v zámku a podzámčí, s. 46.
Jmenoval se stejně jako jeho otec Jan Florian, pro lepší přehlednost je v textu použito jméno ve
zkrácené formě, tedy Jan Dragoun.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 137, přír.
č. 24/1985. Osvědčení Janu Dragounovi k výkonu služby poštovního expeditora ze dne 13. 4. 1861.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 142,
přír. č. 24/1985. Služební smlouva ze dne 8. 10. 1871.
Sbírka PM, podsb. DPS, Johann Dragon – poštmistr v Loučni i s jeho potomky, inv. č. DPS 143,
přír. č. 24/1985. Služební smlouva ze dne 29. 8. 1877.
Paměti Marie Komárkové, s. 4. V Topographisches Post-Lexicon des Königreiches Böhmen z roku
1877 nalezneme navíc ještě obce Všejany, Radenice (dnes okr. Mladá Boleslav) a Obora (dnes okr.
Nymburk). Viz FEHRINGER, Michael von: Topographisches Post-Lexicon des Königreiches
Böhmen. Wien 1877.
Paměti Marie Komárkové, s. 4.
MAREČEK, Z.: Na loučeňské poště v zámku a podzámčí, s. 48.
Tamtéž.
Paměti Marie Komárkové, s. 2.
Tamtéž, s. 3.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 4.
Tamtéž.
Paměti Marie Komárkové, s. 13.
Tamtéž, s. 17.
Úředník, kterého dosazovala poštovní správa. Zastupoval poštmistra po dobu jeho nepřítomnosti
nebo v případě jeho úmrtí do té doby, dokud nebyl poštovní správou dosazen nový.
Paměti Marie Komárkové, s. 13.
Ještě roku 1891 nalezneme Františka Helebranta jako poštmistra v čele poštovního úřadu ve
Vlkavě. V té době byl úřad kombinovaný s telegrafní službou. Viz Schematismus pro království
České. Praha 1891, s. 238.
Paměti Marie Komárkové, s. 13.
Tamtéž, s. 7.
SOAP, Sbírka matrik a původní listinný materiál. Matrika narozených, oddaných a zemřelých; římskokatolický farní úřad Loučeň (1850–1866), kniha č. 6, č. fondu 28, fol. 165. Dostupné z:
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9047/8. 24. 1. 2020.
Paměti Marie Komárkové, s. 7.
Tamtéž.
SOkA Nymburk, Archiv obce Křinec, Pamětní kniha městečka Křince, založena roku 1880,
1880–1949, s. 17. Dostupné též z https://ebadatelna.soapraha.cz/a/431/1, 13. 2. 2020.
Paměti Marie Komárkové, s. 7.
Pamětní kniha městečka Křince, založena roku 1880, 1880–1949, s. 17.
Paměti Marie Komárkové, s. 8.
Tamtéž, s. 11.
Tamtéž, s. 13.
Více ke kauze viz KRŠKOVÁ, Veronika: Sociálně-kulturní napětí na Loučeni v poslední třetině 19.
století. (Konflikty vyplývající z aktivity Josefa Schulze v místní Čtenářské besedě), Praha 2018, Bakalářská práce obhájená na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 20. 6. 2018.
Anna Marie narozdíl od starší sestry nemusela nikdy poštovní službu vykonávat. Nějaký čas pracovala v zámecké kuchyni a ve svých 22 letech, tedy ještě jako nezletilá, se provdala za sládka
F. Fišera ze Starého Přerova a z Loučeně se odstěhovala.
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Ve schematismu z roku 1891 je u poštovní služebny v Loučeni uvedeno, že se jedná o poštovní
úřad kombinovaný s úřadem telegrafním a poštovní stanicí. Jako poštmistryně je zde stále uvedena Anna Dragounová. Viz Schematismus pro království České. Praha 1891, s. 235.
MAREČEK, Z.: Na loučeňské poště v zámku a podzámčí, s. 48.
Paměti Marie Komárkové, s. 12.
Tamtéž.
AHMP, Matrika oddaných farní úřad Kostel P. Marie Vítězné (1879–1891), kniha č. 60, NAD 156, fol. 124.
z: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=672158FC290747A3B5E69AAFFAA18AEE.
13. 2. 2020.
Více k poštovním stejnokrojům viz KRAMÁŘ, Jan: Monografie československých a českých známek
a poštovní historie. 25. díl, svazek II, Poštovní odívání v českých zemích. Praha 2012.
Paměti Marie Komárkové, s. 54–55.
Tamtéž.
Celé jméno paní Jindřichové není v pamětech uvedeno. Byla to vdova po pražském sládkovi, která
udržovala přátelský kontakt s rodinou Dragounů a po několik let k nim jezdila i se svými čtyřmi
dětmi na letní byt.
Paměti Marie Komárkové, s. 21.
TUMPACH, Josef – PODLAHA, Antonín – KOTRBA, Václav: Český slovník bohovědný. díl 1,
A–Bascape. Praha 1912, s. 452.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 454.
V pamětech není přesně uvedeno, jak dlouho v klášteře pobývala. Od svých 14 let, tedy od roku
1886, začala vypomáhat kanceláři poštovní služebny. Školu tedy musela opustit před tímto rokem.
Dokument nazvaný Privat-Mädchen dem Öffentichkeitsrechte im Institute der englischen Fräulein
zu Prag. Schul-Nachricht, SOkA Nymburk, OF Karel Komárek, proz. č. kart. 5.
BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana: O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha 2014, s. 17–18.
Paměti Marie Komárkové, s. 31.
Tamtéž, s. 32
Aspirant/aspirantka tedy čekatel/čekatelka – jednalo se o nejnižší úřednickou pozici. Po složení
potřebných zkoušek mohl být aspirant dosazen do pozice expeditora, poštmistra atp.
Paměti Marie Komárkové, s. 32.
Tamtéž, s. 32.
Tamtéž, s. 33.
Tamtéž.
Poštovní komisař byl úředník, který dohlížel na poštovní služebny a při inspekcích zjišťoval nedostatky, které protokoloval. V tomto případě byla nedostatkem nekvalifikovanost pracovnice poštovního úřadu Marie Dragounové.
Paměti Marie Komárkové, s. 33.
Tamtéž.
Kvůli absenci PSČ, které se v Československu začala používat teprve 1.1. 1973 bylo třeba, aby
absolventi poštovních škol znali zeměpis velmi dobře a mohli zajistit přesné doručení zásilek.
Paměti Marie Komárkové, s. 33.
Tamtéž, s. 34.
Tamtéž, s. 34.
August Guth byl bratrem J. S. Gutha-Jarkovského a několik let působil v Loučeni jako vrchnostenský lékař.
Paměti Marie Komárkové, s. 34.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 34–35.
Tamtéž.
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Ve Vrátně žili prarodiče z matčiny strany. Vesnice se nachází v okrese Mladá Boleslav, necelých 40
km od Loučeně. Po sňatku Anny Dragounové s Václavem Krajíčkem navštěvovali vrátenští dceru
v Loučeni spíše sporadicky. S vnučkami však v kontaktu zůstali.
Paměti Marie Komárkové, s. 76.
Tamtéž, s. 37.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 42.
Známý rodiny Dragounů, ředitel kůru sv. Víta.
Paměti Marie Komárkové, s. 42.

Resumé

Počátky poštovního úřadu Loučeň a rodina Dragounů
očima pamětnice Marie Komárkové
Vývoj poštovního úřadu Loučeň je úzce spjatý s rodinou prvního poštmistra Jana F.
Dragouna. Události jsou popisovány perspektivou pamětí jeho vnučky Marie Komárkové,
která zde pracovala jako expeditorka a společně s matkou tuto služebnu několik let de facto
vedla. Její vztah k profesi poštovní aspirantky, respektive expeditorky působí v pamětech
ambivalentně. Na jednu stranu vnímá poštovní službu jako vnucenou a zmiňuje se o tom,
že se jí věnovat nechtěla. Na druhou stranu však zdůrazňuje, že pocházela z „poštmistrovské rodiny“ a měla jako jediná po smrti svého otce a dědečka k poště vztah. V pamětech
se kromě vzpomínek na dění kolem loučeňské poštovní služebny dočteme i o událostech,
které přibližují každodenní život venkovské společnosti i soužití místního obyvatelstva s
hosty z města během letních měsíců. Paměti byly primárně určeny synovi Marie Komárkové
a je třeba je tímto prismatem také vnímat, protože Marie popisuje jen to, co sama považuje
za podstatné sdělení svému synovi. Množství i přesnost vzpomínek však určují i objektivní
okolnosti, především časový odstup a doba, v níž text vznikal.
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Poštovní a telegrafní úřad Loučeň, v němž působila Marie Dragounová–Komárková,
foto Jaroslav Zahrádka, Loučeň 1915.

Současná podoba budovy někdejšího poštovního a telegrafního úřadu Loučeň,
která se nachází v Nymburské ulici 8, foto Veronika Kršková, 9. 4. 2020.
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Některá „NEJ“ a další primáty předlitavské a československé
poštovní spořitelny
Jan Hájek
Peněžní ústav, těsně spjatý s poštou a jejím chodem – ať již zní jeho úřední jméno jakkoliv – bývá obvykle označován obecným názvem Poštovní spořitelna. V našich zemích tato
instituce zahájila svou činnost v první polovině 80. let 19. století, zmohutněla v nebývalé hospodářské konjunktuře v desetiletí před první světovou válkou, přečkala rozpad podunajské
monarchie, hospodářskou krizi 30. let a posléze i nacistickou okupaci a tzv. protektorát. V poválečných letech byla pak jako jedna z posledních velkých peněžních institucí zapojena do
pronikavé reformy československého peněžnictví, aby na počátku 50. let nakonec svou
existenci ukončila vplynutím do právě vytvořené Státní banky československé – hlavního
finančního ústavu centrálně plánované ekonomiky.
V následujících odstavcích rozhodně nehodlám sledovat více než sedm desítek let trvající
postupný vývoj této instituce ve všech jeho podrobnostech a peripetiích. Povšimnu si jen –
pokud možno v maximální stručnosti – hlavně takových momentů, které buď přinášejí
Poštovní spořitelně v našich zemích v tom či onom ohledu zjevné prvenství, nebo je lze
označit – alespoň dle mého skromného názoru – z nějakého důvodu za pozoruhodné či přinejmenším zajímavé.1
Nejrozšířenější peněžní ústav
Předlitavská Poštovní spořitelna (oficiální název instituce byl K. k. Postsparcassen-Amt, tedy
Poštovní spořitelní úřad) byla ustavena zákonem č. 56 z 28. května roku 18822 a zahájila činnost v polovině ledna roku následujícího. Nový peněžní ústav byl vytvořen podle podobných
zařízení, fungujících v zahraničí, tehdy především v Anglii a Belgii.3 Přes svou zdánlivou nenápadnost znamenal hned od počátku obrovský průlom do dosavadní struktury peněžních ústavů tehdejšího Předlitavska a přispěl k výrazné proměně její podoby. Systém finančně-úvěrových institucí celé země v té době tvořila jen necelá padesátka obchodních bank (sídlících většinou ve Vídni, resp. v několika provinčních centrech monarchie) s dosud nepříliš rozvinutou
sítí filiálek, dále přibližně tři stovky převážně komunálních spořitelen (ty působily zpravidla ve
větších městech) a dotvářela ji posléze asi tisícovka nejrůznějších záložen, poskytujících své
relativně omezené peněžní služby i v menších místech země.4
Jedním ze základních principů Poštovní spořitelny bylo, že jako její obchodní místa a pobočky budou fungovat téměř všechny poštovní úřady v zemi.5 A tak dosavadní zhruba půldruhá
tisícovka předlitavských peněžních ústavů nejrůznějšího druhu (viz výše) byla nyní během jediného dne rozhojněna o více než dvojnásobek poboček nového peněžního ústavu. Jak konstatoval dobový tisk, „…jedním dnem otevřeno přes 3 000 nových ústavů spořitelních a ve
všech okamžitě ukládalo obecenstvo všech tříd společenských malé i velké úspory.“6 Ze dne
na den byl tak převýšen počet stávajících záložen třikrát, počet existujících spořitelen desetkrát a počet bankovních ústavů (i s filiálkami) dokonce asi třicetkrát! Doslova převratné rozšíření sítě předlitavských peněžních ústavů tak způsobilo, že peněžní instituce moderního typu
se postupně dostala i do těch nejdrobnějších a nejodlehlejších míst země.
Počet původních zhruba tří tisícovek úřadoven nového ústavu totiž stále rostl. Koncem 80.
let pro Poštovní spořitelnu pracovalo přibližně čtyři a půl tisíce poštovních úřadů, na přelomu století působily sběrny a podatelny Poštovní spořitelny již v téměř šesti tisícovkách míst
Předlitavska a roku 1913 jich bylo více než sedm tisíc.7
Možná ještě větší význam než rozšíření geografické mělo rozšíření sociální.8 Pomocí své
bezkonkurenčně největší a přitom vzájemně provázané sítě filiálek (tedy poštovních služeben), stejně jako díky své obchodní politice minimálních vkladů mohla Poštovní spořitelna
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oslovovat i ty sociální vrstvy, které až dosud stály mimo hlavní okruh klientely stávajících
peněžních institucí. Kromě ekonomicky hůře situovaných skupin měšťanského obyvatelstva
to byly i vrstvy ne pevně vázané na pobyt v jednom místě – učňové a tovaryši, služebné,
zemědělští dělníci, příležitostné námezdní síly, atd. Právě tyto sociální skupiny mohly v Poštovní spořitelně nově využívat relativně moderních peněžních služeb, a to na jakémkoliv
poštovním úřadě v zemi, tedy aniž by byly připoutány k jedné lokalitě, tj. ke konkrétnímu
místu působení příslušné záložny, spořitelny či banky. Lze uzavřít, že předlitavská Poštovní
spořitelna se díky bezkonkurenčně nejpočetnější síti poboček takřka přes noc stala nejrozšířenějším peněžním ústavem, který navíc přicházel do styku se sociálně pestrou škálou klientů z dosud nezapojených sociálních skupin, a to plošně, po celém území země.
Nejpočetnější klientela
Právě obchodní zaměření předlitavské Poštovní spořitelny od samého počátku cílilo na
méně majetné vrstvy obyvatelstva. Prospěch měla přinášet hlavně těm sociálním skupinám,
které byly schopny ze svých výdělků uspořit jen nepatrné peněžní částky. Nová instituce měla
totiž podle představ svých tvůrců zlepšovat hospodářské postavení drobných vrstev obyvatelstva a přispívat tak k výchově lidu, „neboť spořivost pozvedá píli, rozšafnost a střízlivost, pocit
nezávislosti, již člověku z lidu poskytuje i sebemenší uspořený groš“.9 Zde ještě částečně
doznívaly dobročinně-etické důvody zakládání prvních spořitelen v našich zemích z doby před
půl stoletím.10 V důvodové zprávě osnovatelů zákona se však objevil také rys nový, a tím je
snaha zmírnit rostoucí sociální neklid a výrazně omezit šíření nových politických myšlenek a
směrů. „…rozšíření spořivosti v lidu zmenší nebezpečenství, jež přivozují až příliš často nepochopené snahy socialistické“.11
Orientace na široké vrstvy se velmi brzy projevila v neobyčejně rychlém nárůstu uživatelů
nově zřízeného ústavu. „Poštovní spořitelny, kteréž předevčírem zahájily svou činnost, docházejí v kruzích obecenstva netušeného účastenství.“ A dále: „Úspěch tak skvělý, jakéhož zejména v Praze dočkala se v prvních dnech nová instituce, …nikdo neočekával.“12 Vedle jistého
„nabídkového vakua“ ze strany stávajících peněžních ústavů pro nejdrobnější vkladatele k tomu přispěla celá řada dalších příznivých opatření. Klienty nového ústavu se mohly stát – vedle
soukromých osob, obchodních firem, veřejných úřadů, právnických osob a spolků – také
osoby nezletilé, tj. děti a mládež. Vklady i výběry bylo možno provádět u jakéhokoliv poštovního úřadu, vklady mohli na příslušný úřad dokonce doručovat i tzv. přespolní poslové.
Veškerá úřední jednání, formuláře i probíhající korespondence mezi spořitelnou a zákazníkem
byla zdarma, a to včetně doporučených zásilek. Neplatily se žádné kolky, uspořenou hotovost
nebylo možné zabavit, vkladní knížky Poštovní spořitelny nepodléhaly exekuci, atd.13
Množství uživatelů předlitavské Poštovní spořitelny tak rychle rostlo – v polovině 80. let
dosahoval jejich počet přibližně 500 tisíc, na přelomu století to bylo již více než půldruhého
miliónu a krátce před válkou (roce 1913) téměř 2,5 milionu.14 To jsou čísla ve vztahu k jednomu jedinému peněžnímu ústavu zcela ojedinělá! Celková suma klientů i těch nejnavštěvovanějších peněžních ústavů Předlitavska, což byly velké spořitelny, se pohybovala jen
v řádu desítek tisíc.15 Mnohem méně klientů měly pochopitelně banky a ještě méně drobné lokální peněžní ústavy, zpravidla různé záložny.
Početní dominance klientů poštovního peněžního ústavu nad ostatními peněžními institucemi přetrvávala i v období po rozpadu monarchie. Přesto, že počet obyvatel (a tedy potencionálních uživatelů) klesl v nově vzniklém československém státě ve srovnání s předlitavskými poměry zhruba na třetinu, počet klientů právních nástupců někdejší předlitavské
Poštovní spořitelny stále zůstával vysoký. Zejména ve 30. letech, kdy byla do obchodní
působnosti ústavu znovu zařazena vkladová služba, začal počet jeho klientů opět prudce
růst, takže v roce 1938 dosáhl souhrn počtu držitelů vkladních knížek a šekových účtů československé Poštovní spořitelny téměř jednoho milionu (konkrétně 956 tisíc).16
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Nejmenší vklady, avšak…
Podle záměrů svých zřizovatelů měla Poštovní spořitelna přinášet největší hospodářský
prospěch hlavně obyvatelům venkova, malým řemeslníkům a obchodníkům, úředníkům a
dělníkům. To se částečně potvrdilo a tyto sociálně-profesní skupiny patřily mezi časté držitele vkladových účtů Poštovní spořitelny. Nicméně mezi jejími hlavními klienty se poměrně
překvapivě objevily poněkud neočekávané skupiny obyvatelstva – jednak studenti a školáci, jednak řemeslničtí učedníci (tovaryši) a také děti. V závěrečných letech 19. století vlastnily tři právě zmíněné skupiny téměř tři pětiny všech vkladních knížek Poštovní spořitelny
(konkrétně 31, resp. 14 a 13 %).17 Zmíněnému složení klientely výrazně napomohly i pro
méně movité vrstvy velmi vstřícné předpisy ústavu. Knížku bylo možné založit již se základním vkladem 1 K.18 Každý vyšší vklad pak musel být násobkem celé koruny. Bylo však
možné spořit ještě po menších částkách, a to pomocí tzv. úsporných lístků – poštovních
úsporných karet či „úsporek“. Těmi v podstatě byly korespondenční lístky, které se za cenu
na nich vytištěné desetihaléřové (původně pětikrejcarové) známky prodávaly u všech poštovních úřadů. Na nich byla předtištěna políčka pro dalších devět známek téže hodnoty. Po
zaplnění a vylepení všech okének pak byla úsporka přijata Poštovní spořitelnou jako vklad
v základní hodnotě 1 K (resp. ½ zlatého). Je nasnadě, že systém úsporných lístků měl velký
úspěch a význam zvlášť mezi dětskými střádaly.
Uvedeným skutečnostem odpovídala i velikost spořených částek. V době kolem přelomu
století představovaly základní vklady ve výši 1 K téměř 18 % všech uskutečněných úložek,
zhruba stejný podíl (necelých 17 %) měly vklady od 1 do 2 K. Nevelké sumy do 10 K tak celkově představovaly téměř dvě třetiny všech provedených vkladů (65,4 %).19
Prvenství v poskytování možnosti nejnižších možných vkladů se na první pohled může
jevit jako úsměvné a až dojemné. Ve svém masovém uplatnění však tento princip přinesl
další celkový primát předlitavské Poštovní spořitelny. Umožnil jí posléze na svých účtech
soustředit v rámci celého Předlitavska…
…největší sumy
Postupnou dominanci Poštovní spořitelny v obhospodařovaných peněžních prostředcích
mezi všemi předlitavskými peněžními ústavy můžeme dokumentovat na vývoji hlavních účetních položek. Těmi jsou jednak úhrn spravovaných vkladů, jednak celková peněžní bilance (tj.
suma všech aktiv či pasiv příslušné instituce v daném roce – tento údaj lépe odráží celkové
obchodní aktivity sledované instituce). Ke vzájemnému srovnání zvolíme Poštovní spořitelně
konkurenty nad jiné zdatné, a sice největší peněžní ústavy západní části monarchie. Budou to
jednak spořitelny, jednak obchodní banky. U každé z obou skupin vybereme největší vídeňský (a tím zpravidla i největší předlitavský) ústav daného typu, a dále největší ústavy českých
zemí, a to jak národnostně český, tak i jazykově německý, Aby vyniklo výjimečné postavení
uvedených peněžních „gigantů“, uvedeme u každého typu ústavu i výši dané položky, která
v daném roce připadá v průměru na jeden ústav příslušného typu. A to vše porovnáme s vývojem příslušných údajů u Poštovní spořitelny. Uvedené ukazatele budeme sledovat ve čtyřech
časových horizontech – krátce po vzniku Poštovní spořitelny (1885), na přelomu století (1900),
dále na vrcholu předválečné konjunktury (1910) a nakonec v posledním mírovém roce (1913).
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Tab. 1: Vklady u vybraných peněžních ústavů Předlitavska (údaje v mil. K, zaokrouhleno)
1885
1900
nejvýznamnější předlitavské spořitelny:
Erste oesterrichische Sparcasse, Vídeň
316,3
433,8
Böhmische Sparcasse (Česká spořitelna), Praha
193,8
217,1
Městská spořitelna Pražská, Praha
48,2
106,7
na jednu spořitelnu připadalo v průměru
5,4
6,7
nejvýznamnější obchodní banky Předlitavska:
Oesterreichische Credit-Anstalt, Vídeň
28,3
11,4
Živnostenská banka, Praha
6,4
40,5
Böhmische Union-Bank (Č. b. Union), Praha
2,1
29,4
na jednu banku připadalo v průměru
3,1
4,5
Poštovní spořitelna (Postsparcassen-Amt), Vídeň
51,6
365,6

1910

1913

547,7
229,5
196,7
9,0

528,5
248,6
198,8
9,5

69,6
117,0
78,4
10,7
648,9

80,4
119,6
64,5
11,7
621,5

Tab. 2: Bilanční souhrny u vybraných peněžních ústavů Předlitavska
(údaje v mil. K, zaokrouhleno)
1885
nejvýznamnější předlitavské spořitelny:
Erste oesterrichische Sparcasse, Vídeň
336,0
Böhmische Sparcasse (Česká spořitelna), Praha
224,4
Městská spořitelna Pražská, Praha
50,4
na jednu spořitelnu připadalo v průměru
5,9
nejvýznamnější obchodní banky Předlitavska:
Oesterreichische Credit-Anstalt, Vídeň
294,1
Živnostenská banka, Praha
15,1
Böhmische Union-Bank (Č. b. Union), Praha
24,4
na jednu banku připadalo v průměru
39,6
Poštovní spořitelna (Postsparcassen-Amt), Vídeň
63,5

1900

1910

1913

460,9
271,4
116,2
7,3

582,1
281,4
203,3
9,8

557,9
308,3
212,8
10,3

503,9
990,2 1181,2
134,9
357,8
417,0
127,6
303,4
340,0
78,5
119,8 126,8
465,7 1019,4 1435,2

Pramen (obě tabulky): HÁJEK, J., Počátky činnosti..., s. 47; Dále Compass, Finanzielles Jahrbuch für
Oesterreich-Ungarn, 35. Jhrg., 1901/2, Wien 1901, na různých stranách; tamtéž, 48. Jhrg., 1915, I.
Bd., Wien 1914, na různých stranách.

Obchodní převaha Poštovní spořitelny je z tabulek více než zřetelná. Nejen že od samého
počátku své obchodní činnosti mnohonásobně převýšila průměrné hodnoty porovnávaných
finančních ústavů, ale v době kolem přelomu století tato instituce v obou sledovaných položkách zcela jednoznačně předčila i ty největší peněžní ústavy Předlitavska – v otázce vkladů
nejstarší rakouskou spořitelnu, v dosažené bilanční sumě pak i předlitavského bankovního
giganta, vídeňský Úvěrní ústav.
Lze uzavřít, že výsledkem důsledné centralizace drobných a z makroekonomického hlediska zcela nepatrných peněžních částek pomocí nejrozsáhlejší sítě filiálek bylo, že celková
suma úspor spravovaných Poštovní spořitelnou brzy dostihla a v průběhu dalších let dokonce i předčila vklady uložené u největších bankovních a spořitelních ústavů země. Kromě
toho, že již od svých počátků byla ústavem v zemi nejrozšířenějším, stala se tak Poštovní
spořitelna současně i peněžní institucí v Předlitavsku finančně nejmohutnější.
Největší propagátor platby šekem (primát téměř světový)
Vedle sběru vkladů drobných střadatelů byla do působnosti předlitavské Poštovní spořitelny velmi brzy zavedena i další obchodní činnost – tzv. poukázkové a odúčtovací řízení
neboli šeková a clearingová služba. Základy k tomuto zdokonalení peněžních služeb byly
položeny již necelý rok po zahájení jejích obchodů, a sice v listopadu 1883. S konečnou
platností však bylo šekové a clearingové řízení jako samostatné obchodní odvětví rakouské
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Poštovní spořitelny upraveno zákonem č. 133 z 19. listopadu 1887.20 Tímto legislativním
krokem se před Poštovním spořitelním úřadem do široka rozprostřelo nové pole působnosti, na němž dosud nepracovala žádná jiná poštovní spořitelna. Novým oborem činnosti získal předlitavský ústav svůj zcela specifický charakter a stal se tak institucí potřebnou k platebnímu styku širokých vrstev obyvatelstva a zároveň jedním z důležitých článků celkového
hospodářského života Předlitavska.21
Podstata nové služby spočívala v tom, že klientům byl otevřen účet, na nějž bylo možno
jednak peněžité částky ukládat, a to i třetími osobami a na všech poštovních úřadech Předlitavska (pomocí tzv. složních lístků s předtištěným jménem majitele a číslem jeho konta),22
jednak bylo možné obnosy uložené na tomto kontě používat k úhradě plateb třetím stranám,
a to prostřednictvím zvláštních poukázek – tzv. šeků.23 Právě zásluhou Poštovní spořitelny
tak došlo ke značnému zpopularizování šeku, a to i přes počáteční nezájem bank o tento
platební instrument. Tato služba byla zvláště oceňována zejména obyvatelstvem žijícím a pracujícím mimo hlavní centra peněžního života země. „Peněžní naše ústavy ... jsou velice pozadu za proudem času a drží se starých tradic a zvyklostí; ... S potěšením uznati jest snahu
státní správy, která přes indolenci bankovních ústavů přičiňuje se, aby zařízení cheková a girová zdomácněla a co nejvíce se rozšířila v národohospodářském zájmu státu.“24
Pevnou součástí šekového řízení Poštovní spořitelny byla clearingová (česky též „odúčtovací“ či žirová) služba. Spočívala ve vzájemném vyrovnávání pohledávek na šekových
účtech, a to pouze účetně, tedy bez peněžní hotovosti. I když podobné zúčtovací spolky
vznikaly i jinde – ať již kolem velkých bank nebo ve větších finančních centrech – činnost
těchto odúčtovacích sdružení byla nutně omezena jen na místní peněžní trhy či na klientelu příslušných bank. Naproti tomu šeky Poštovní spořitelny a jí organizovaný clearing pronikal do všech koutů Předlitavska a v mnohem širším měřítku i do pestrého spektra jednotlivých sociálních vrstev.25 „Tím stává se clearing spořitelny poštovní organizací, jdoucí daleko za členění místní i co do povolání, a zprostředkující v celém obvodu zemí v říšské radě
zastoupených spojení platební všech se všemi bez všelikého oběhu hotových peněz...“26
Organizace bezhotovostního platebního styku prostřednictvím rozvinutého šekového a clearingového řízení se stala velkým pomocníkem rozvíjející se ekonomiky. Zejména od počátku 90. let 19. století se právě sem stále více přesouvalo těžiště činnosti Poštovní spořitelny.
Ale nezůstalo pouze u toho. Předlitavská Poštovní spořitelna se díky této činnosti stala příkladem, napodobovaným zanedlouho i v dalších zemích. „…zavedením zřízení checkového a clearingového učiněna [poštovní] spořitelna neocenitelným pomocníkem obchodu a
průmyslu, a dodána jí váha netušená; v tomto směru náleží našemu státu prvenství a ostatním státům byla naše poštovní spořitelna vzorem.“27 Podle úspěšného a ve své době ojedinělého předlitavského modelu bylo brzy zavedeno poštovní šekové řízení v Uhersku a krátce po přelomu století pak např. také ve Švýcarsku a Japonsku (1906), v Německu (1909),
v Lucembursku, Bosně a Hercegovině (1911), v Belgii (1913) a teprve až po první světové
válce také ve Francii a Anglii.
Ani ryba, ani rak – bipolární schizma Poštovní spořitelny
Svým důsledným zaměřením především na drobnou klientelu se předlitavská Poštovní spořitelna připodobňovala jiným drobným peněžním ústavům (tj. institucím tzv. lidového peněžnictví), tedy spořitelnám, dále občanským záložnám, okresním hospodářským záložnám či
na drobné zemědělství orientovaným záložnám Raiffeisenova typu (v českém prostředí
později zvaným „kampeličky“). Na druhé straně svým makroekonomickým působením, celkovým objemem svých obchodů, důležitou národohospodářskou úlohou centrály a operacemi se stáními papíry se přiřazovala po bok nejvýznamnějších obchodních bank. Nelze ji tak
s čistým svědomím přičlenit ani k jedné ze zmíněných velkých skupin peněžně-úvěrového
systému. Svou činností a působností tak stála někde mezi těmito krajními body, resp. obě
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mezní polohy překlenovala. Dovedla využít předností a výhod každé ze zmíněných skupin a
svou obchodní činností je vlastně spojovala a výhodně propojovala. Snad i díky této bipolaritě se Poštovní spořitelna stala fenoménem, který od posledních dvou desetiletí 19. století až
do svého konce neodmyslitelně patřil k běžnému životu v našich zemích. Byla peněžní institucí, která vstupovala do běžné činnosti širokých vrstev obyvatelstva a jejich každodenního
života a přitom současně ovlivňovala i makroekonomické dění celé společnosti.
První narušení rothschildovského monopolu…
Vysoké finanční přebytky umísťovala předlitavská Poštovní spořitelna do nákupu státních
papírů. Zdaleka nejvýhodnější na těchto obchodech byla samotná emise státních půjček
a organizace jejich prodeje. Tento lukrativní obchod byl ale dlouhé roky zadáván úzkému, nicméně na tomto poli zcela monopolně vládnoucímu kruhu kolem vídeňských Rothschildů, případně jimi kontrolované vídeňské banky Credit-Anstalt. Ti sestavovali jednotlivá konsorcia,
která byla pověřena prodejem a distribucí příslušné státní půjčky. Krátce po přelomu století
byla k této činnosti částečně přizvána i Poštovní spořitelna, když se stala členem několika konsorciálních seskupení. Rok 1910 však přinesl razantní změnu dosavadního stavu. Poprvé v dějinách rakouského státního dluhu došlo k prolomení zmíněného monopolu a nová půjčka
korunové renty nebyla zadána rothschildovské skupině, ale sestavením konsorcia pro umístění právě vypsané 4% korunové renty byl naopak pověřen výhradně Poštovní spořitelní úřad.28
O rok později se pak situace s malými obměnami opakovala. Tím zanikla dlouho trvající hegemonie velkých vídeňských bank a rothschildovského bankovního domu na tomto poli a byla
to zejména Poštovní spořitelna, která měla na tomto vývoji nemalý podíl.
…a současně první ocenění hospodářského významu českých bank
S předchozím odstavcem těsně souvisí i následující skutečnost. Přesto, že české peněžní ústavy zaznamenaly po přelomu 19. a 20. století neobyčejný rozmach,29 byly stále v hlavním městě monarchie chápány jako instituce provinční a bylo k nim přistupováno – nejednou i z jazykově nacionálních důvodů – s jistou blahovůlí a přezíravým nadhledem. Prosadit
se ve vídeňské metropoli mezi místními bankovními giganty bylo pro české banky neobyčejně obtížné. Průlomem do tohoto stavu se staly až skutečnosti popsané v předchozím
odstavci. V konsorciu bankovních institucí, které Poštovní spořitelna přizvala k vytvoření
skupiny pro umístění zmíněné státní půjčky, figurovalo celkem 22 největších předlitavských
bank. A mezi nimi se v tomto elitním kruhu peněžních ústavů poprvé na celorakouském
jevišti objevily i největší banky českých zemí, z nich pak i několik nacionálně českých:
Zemská banka království Českého, Živnostenská banka a Ústřední banka českých spořitelen.30 V dalším konsorciu, které vzniklo opět pod vedením Poštovní spořitelny na sklonku
roku 1911, se mezi 28 členy objevují další tři menší české banky, z nichž byla největší Česká
průmyslová banka.31 České peněžní ústavy se tak poprvé představily na celorakouské
scéně a od této chvíle začalo být zřejmé, že je s nimi třeba i v budoucnu počítat. Proto také,
když byla o něco později zakládána tzv. Rakouská kontrolní banka pro průmysl a obchod,
jež měla dohlížet na hospodářské organizace země, byli do jejích řad samozřejmě přizváni
i zástupci českých peněžních kruhů.32
Nejčastější terč ekonomicko-nacionální agitace českého peněžnictví – jak v oblasti
vkladových obchodů…
Působení Poštovní spořitelny bylo českou společností až do konce 19. století přijímáno
s poměrně velkým uznáním. Oceňován byl zejména pozitivní přístup k drobným vkladatelům, s nimiž se velká část české veřejnosti identifikovala. Po přelomu století se ale toto
původní veskrze kladné stanovisko českého obyvatelstva začalo postupně měnit, a to hlavně v některých hospodářských a peněžních kruzích. Nacionálně zjitřená atmosféra těchto
let se totiž promítla i do vztahu k obchodům Poštovní spořitelny.33 Národnostně české záložny a spořitelny byly v této době stále častěji vyzývány, aby vycházely vstříc i malým klien61

tům a drobným střádalům, k nimž se – až dosud téměř výhradně – obracela právě Poštovní
spořitelna. Příčinou těchto výzev přitom nebyla snaha pomoci nejméně movitým vkladatelům (tj. usnadnit jim využívání služeb lokálních peněžních institucí), ale důvody byly z velké
části motivovány nacionálně. Pokud by prý tyto drobné vrstvy zůstaly i nadále klienty
Poštovní spořitelny (tzn. vídeňské, tedy „německé“ instituce), jejich „české“ peníze by pak
byly z českých zemí, kde „vznikly“ a kde by měly „působit“ především, odváděny pryč, do
hlavního města říše. „My voláme stále po hospodářském sesílení – odmítajíce však malé
vkladatele, ze kterých pocházejí klienti spořitelny poštovní, poněvadž tam mohou ukládati
nejsnáze, působíme především, že značná část národního jmění, kterou celek těchto vkladatelů reprezentuje, odplývá nám z Čech do Vídně.“34
A nešlo pouze o prostý teritoriální přesun „českých“ peněz do metropole a zmíněný odliv
„národního“ jmění. Ve hře bylo ještě mnohem více. Tyto původem „české“ peníze jsou totiž
– podle dobové argumentace – v hlavním městě využívány tamějšími (tj. „německými“) bankami, jejichž postavení tím dále posilují. Ty pak mohou mnohem snadněji konkurovat svým
českým protějškům. V konečném důsledku se tak vlastně původem „české“ peníze obracejí proti národnostně českým peněžním ústavům, a tedy i proti zájmům českého národa,
jehož ekonomicko-emancipační snahy tyto ústavy zpravidla reprezentují. „Uvážíme-li, že
poštovní spořitelna poskytuje své přebytečné kapitály také vídeňským bankám německým,
které s našimi ústavy tím spíše mohou konkurovati, jest snad dosti jasno, že jest opravdu
nadmíru důležitým úkolem našich spořitelen a záložen, rozřešiti otázku malých úspor...“35
Tyto a podobné argumenty poměrně přesně konvenovaly dobové rétorice českého hospodářského nacionalismu. Nezvratnou skutečností nicméně zůstává, že přibližně v této
době také skutečně docházelo ke změně obchodního chování jak bank, tak také menších
peněžních ústavů – spořitelen a záložen. Právě několik let po přelomu století totiž domácí
banky a později dokonce i některé velké spořitelny začaly výrazně zahušťovat síť svých filiálek a poboček.36 Velké české peněžní ústavy tak vstupovaly i do relativně nevelkých měst
a obcí a dostávaly se do bezprostřední blízkosti té části veřejnosti, která byla až dosud takřka výlučným klientem Poštovní spořitelny, a to se zcela zjevným záměrem – získat pro své
obchodní aktivity dosud volné peněžní prostředky místního obyvatelstva.37
Mnohé z českých spořitelen také začaly napodobovat dosavadní obchodní praxi Poštovní
spořitelny a počaly používat platební a vkladové instrumenty, orientované právě na zvyklosti a finanční možnosti nejdrobnější klientely. Postupně tak „objevily“ např. úsporné lístky a
úsporné známky, umožňující sbírat i ty nejmenší vklady, ve větší míře počaly rozšiřovat tzv.
„střádanky“ (tj. pokladničky), atd.38 Postupně byly narušovány i jiné domény vkladových
nástrojů či služeb Poštovní spořitelny z předchozího období. Nově se české spořitelny začaly obracet také k mládeži a postupně přebíraly patronaci nad školními spořitelnami, což byla
další výlučná a dosud nedotčená oblast působení výhradně Poštovní spořitelny.39 Vhodným
argumentem, chápaným i jako určitá omluva pro rozšiřování kompetence drobných českých peněžních ústavů a jejich vpád do sfér dříve výlučně spravovaných Poštovní spořitelnou, byla skutečnost, že hlavní náplň její činnosti se postupně přesunovala z vkladových
obchodů do šekového řízení. „Poněvadž význam poštovní spořitelny leží dnes již téměř úplně
jinde, totiž na velkolepém zařízení poukazovacím a odúčtovacím, nevzešla by jí tudíž žádná
citelná konkurence, i kdyby zařízení malých vkladů provedlo sebe více peněžních ústavů…“40
Můžeme tedy – samozřejmě s jistou úsměvnou nadsázkou – říci, že jednou z mála oblastí
vkladových obchodů Poštovní spořitelny, která zůstala ušetřena konkurenčního vpádu drobných českých peněžních ústavů, zůstaly spořitelny na lodích (tzv. lodní spořitelny).41
…tak i v odúčtovacím řízení
Podobná situace nastala i v případě šekové a odúčtovací služby. I v tomto případě česká
veřejnost dlouhou dobu oceňovala velké zásluhy Poštovní spořitelny. Odborníkům bylo zřejmé, že Poštovní spořitelní úřad v tomto směru udělal mnohem více pozitivní práce, nežli nej62

důležitější úvěrové instituce tehdejšího peněžního systému – obchodní banky. Oceňoval to
i dobový český komentátor, který – když hodnotil přírůstek šekových obchodů v Předlitavsku v roce 1894 – považoval jej za „dosti značný, leč jest to hlavně zásluhou erární instituce,
c. k. poštovní spořitelny.“ A dále píše: „U nás není pro věc porozumění, poněvadž popud
nevychází od bank, z nichž má vycházeti výchova obecenstva.“42
Ani šekové a clearingové službě Poštovní spořitelny se ale po přelomu století nevyhnuly
některé projevy ekonomického nacionalismu, spjaté s rozmachem národnostně českého
peněžnictví v té době. Úzké prosazování nacionálních hledisek, které akcentovalo národní
a v jejím rámci i ekonomickou emancipaci Čechů a které současně vyplývalo z jejich stále
více narůstajícího hospodářského sebevědomí, tak způsobilo v náhledech českých finančních kruhů právě na šekové řízení Poštovní spořitelny dokonce jistou názorovou diferenciaci. Dosud všeobecně velebená instituce se u části z nich pojednou stávala – v dikci těch
krajnějších či radikálnějších soudů – údajně vážnou překážkou pro rozšíření šekových služeb jiných (rozuměj: „českých“) peněžních ústavů.
České peněžní ústavy po přelomu století totiž začaly věnovat šekovým obchodům mnohem větší pozornost. Některé z nich dokonce vytvořily ve své organizační struktuře zvláštní
oddělení, která se zabývala jen službou šekovou, resp. žirovou. „Z příčin, jež vedly k zřízení
samostatných žírových odvětví u českých bank a peněžních ústavů, možno na prvém místě
jmenovati snahu »emancipovati se od služeb ústavů německých« a za druhé »soustřediti
český kapitál jen do služeb českého podnikání«.“43
Asi nejvíce se vůči Poštovní spořitelně vymezila Ústřední banka českých spořitelen, která
jako první zřídila samostatné clearingové (dobově “žirové”) oddělení. Část české veřejnosti
rozšíření obchodní činnosti zmíněné banky a vznik nové služby přivítala až s nekritickým
nadšením, neadekvátním reálnému významu tohoto počinu. „Považuji nové platební zřízení
banky za nejdůležitější událost našeho peněžnictví za několik posledních desetiletí – stejně
jako založení první české záložny, nebo první české banky...“44
Do jisté míry konfrontační přístup Ústřední banky českých spořitelen a nacionální entuziasmus jejích zastánců však nebyly přijímány v celé české společnosti. Některé peněžní instituce, ať již z konkurenční řevnivosti či z racionálních důvodů, stejně jako mnozí reálně uvažující jednotlivci pohlíželi na uvedené aktivity zmíněné banky dosti skepticky. Mnohé drobné peněžní ústavy, zejména spořitelny, se bránily snahám zmíněné banky vmanipulovat je
do jejího šekového řízení a poukazovaly na nezastupitelnost Poštovní spořitelny: „Neupírá
spořitelna příbramská zařízení Ústřední banky [českých spořitelen] význam národohospodářský, nemůže však zcela uznati, že by zařízení to bylo náhradou za stávající zařízení poštovní
spořitelny.“45 Dobový odborník o ekonomickém významu vídeňské instituce dokonce uvedl:
„…poštovní spořitelnu, toto tak dokonalé zavedení, pronikající do nejmenších vesnic i samot,
které po nás napodobí cizina a jež koná tak výtečné služby obchodu, průmyslu a vůbec celému hospodářskému životu – nelze nahraditi jinou soukromou institucí, i kdyby se jí daly všemožné výhody. V tom směru se zdají takové pokusy pochybenými...“46
Rozsáhlá a mnohovrstevnatá obchodní činnost předlitavské Poštovní spořitelny zkrátka
budila pozornost českých emancipačně či dokonce ekonomicko-nacionálně naladěných
kruhů a nenechala je spát. Jestliže Poštovní spořitelna na jedné straně umožnila některým
největším českým peněžním ústavům působení mezi bankovní elitou Předlitavska (viz výše),
na druhé straně její obchodní podchycení drobné a střední klientely, na něž si pojednou
počaly dělat nárok některé jazykově české peněžní ústavy, zavdalo příčinu k její kritice. Stala
se tak v oblasti peněžnictví asi nejvýznamnějším a možná i nejčastějším objektem české
nacionálně cílené propagandy, frekventovaným terčem kritických glos až ataků, velmi často
motivovaných ekonomicko-nacionálními pohnutkami a podtextem.
Hospodářská emancipace českého národa se tak částečně projevila v odmítavých postojích některých jeho vrstev k centrálně řízené instituci. Jejich snahou bylo buď zmíněné
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vídeňské instituci přímo konkurovat, anebo její centrální („německé“) působení přinejmenším omezit voláním po její decentralizaci a alespoň slovně usilovat o vytvoření samostatného českého, resp. moravského ústředí.47
Paradox nového státu – „spořitelna“ bez spoření
Hned v počátcích samostatného Československa si příslušné odborné kruhy – i přes dobový kritický odstup, který v jiných ohledech často nevybíravě negoval vše „rakouské“ jako
„černo-žlutý“ balast zatěžující chod nové republiky – plně uvědomovaly neobyčejný hospodářský význam rakouské Poštovní spořitelny. „Šekové řízení stalo se již v bývalém Rakousku zařízením nezbytným pro každého, kdo jakýmkoli způsobem účasten byl v hospodářské činnosti
ve státě.“48 Proto bylo hned po vzniku nového státu rozhodnuto tuto instituci zachovat. Již 2.
listopadu 1918 při zasedání Národního výboru československého – a to hned v jeho úvodu,
mezi informacemi o nejdůležitějších provedených krocích – prohlásil poslanec Švehla: „Dále
jsem učinil opatření, abychom surogaci poštovní spořitelny uvedli [tj. zahájili] tím, že…“, a dále
„Byl však pověřen odborník jeden k vypracování zařízení, aby v nejbližší době u nás taková spořitelna uvedena byla v život.“49 Dosavadní pobočka při hlavní poště v Praze byla povýšena na
samostatný ústav a výnosem generálního ředitele pošt ze dne 12. listopadu 1918 č. 3073/P.P.
byla ustavena Československá poštovní spořitelna, a to dnem 20. listopadu 1918.50
Makroekonomický význam Poštovní spořitelny zůstával i v novém státě stejný jako dříve –
rozšířeným bezhotovostním platebním stykem umožňovat úsporu hotových platidel. Na rozdíl
od všeobecně uznávaného šekového řízení však nebyla příliš akceptována vkladová služba
nového ústavu. V odmítání vkladových obchodů Poštovní spořitelny se bezpochyby projevily
konkurenční tlaky českých bank a jiných peněžních ústavů, které byly patrné již před válkou
(viz výše). Jejich představitelé totiž získali v novém státě nikoliv nevýznamné pozice a jejich
politický vliv se nakonec odrazil i v podobě nové legislativní úpravy.51 Podle ní byla dnem 1.
srpna 1919 ukončena činnost Československé poštovní spořitelny a svoji práci zahájila nová
instituce – Poštovní úřad šekový. Jak naznačuje název, z činnosti nového ústavu byla „prozatím“ vyloučena vkladová služba. O jejím začlenění a podobě se mělo rozhodnout v nejbližší
době. Zákonodárné orgány však měly v následujících letech jiné starosti. Příslušná jednání se
vlekla a záležitost byla do značné míry sabotována i zásahy představitelů ostatních oblastí
peněžnictví. Spořitelní služba tak zůstávala více než deset let neupravena, takže bezprostřední nástupce Poštovní spořitelny a ústav z ní vzešlý byl po celou tuto dobu vlastně institucí bez
spoření.
Poštovní šekový systém se v rozvrácených poválečných poměrech rychle vžil jako účinný
prostředek bezhotovostních plateb. Tím měl svůj podíl na stabilizaci měnových poměrů u nás
a výrazně usnadňoval činnost cedulových orgánů státu – zpočátku prozatímního Bankovního
úřadu ministerstva financí, od roku 1926 již řádné Národní banky československé. Význam
Šekového úřadu ještě stoupl tím, když poštovní šekový systém začaly používat pro své operace i státní orgány (i v tom bylo navázáno na praxi z bývalého Rakouska). U Poštovního
úřadu šekového se tak soustřeďovala největší část příjmů a výplat státu a na ústředním kontě
státu u tohoto ústavu se vykazovaly téměř veškeré jeho pokladní zůstatky.52
Spořitelní služba zůstávala přitom více než deset let neupravena. Do působnosti ústavu
byla nakonec po několika letech příprav zavedena až v roce 1930 (zákon č. 143/1930 Sb.
ze dne 23. 9. 1930). Touto právní normou se dosavadní Poštovní úřad šekový opět změnil v
Poštovní spořitelnu. Hlavní předností nového ústavu mělo být staronové sloučení moderní
platební organizace s pružným úsporným systémem. Právě o smíšení těchto dvou obchodních činností v jedné instituci se pravilo: „Promiskuita šekové a spořitelní služby vtiskuje zařízením poštovní spořitelny zvláštní ráz. Jí dostává se občanstvu aparátu, umožňujícího mu za
nejvýhodnějších podmínek nejen rychlé vyrovnávání běžných denních závazků, nýbrž i nejúspornější hospodaření prostředky volnými.“53
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Přeměnou Poštovního úřadu šekového na Poštovní spořitelnu stoupl ještě více význam této
instituce. Ve složité ekonomické situaci 30. let byla nová Poštovní spořitelna více spoutána
měnovými ohledy. Více podléhala Národní bance, s níž měla za úkol shodnými operacemi
spolupůsobit na peněžním trhu v zájmu zachování měnové stability. V obtížných podmínkách
30. let se však Poštovní spořitelna svých úkolů zhostila se ctí a byla jedním z pozitivních faktorů, působících na relativní stabilitu peněžního systému meziválečného Československa.54
V závěru desetiletí dokonce došlo k velkému nárůstu obchodů Poštovní spořitelny, přičemž ale
jen část tohoto zvýšení připadla na vrub nového ekonomického rozmachu. Z velké části se na
tom podílela proměna politické situace, která přinesla nové priority. „Zvýšená potřeba doléhá na peněžní trh vlivem hospodářského oživení a zejména tlakem větší potřeby státu na
investice vojenské…“55 A o něco dále, právě v souvislosti s rekordní výší obratu na šekových účtech v závěru 30. let, je uvedeno: „Značná část tohoto vzestupu byla způsobena zvýšenou finanční aktivitou státní správy, zejména financováním státních potřeb investičních v rámci
zajištění územní bezpečnosti státu…“56
Ještě před politickým rozdělením…
Snahy o decentralizaci Poštovní spořitelny (jakkoliv obchodně i administrativně nevýhodnou), které se částečně saturovaly zřízením brněnské pobočky v roce 1926, koncem 30. let
znovu zesílily. Po odtržení pohraničí na podzim 1938 došlo i k rozvolnění vztahů ústavu se
slovenskou klientelou. Usnesením slovenské vlády ze 14. listopadu 1938 bylo od 1. prosince 1938 zřízeno v Turčianském Sv. Martině samostatné oddělení šekové služby, a to jako
základ budoucí samostatné slovenské poštovní spořitelny. O tři měsíce později, 6. března
1939, se slovenská vláda rozhodla zřídit samostatnou slovenskou poštovní spořitelnu a na
základě tohoto usnesení bylo sídlo nového samostatného ústavu 12. března přestěhováno
ze Sv. Martina do Bratislavy.57 K faktickému rozdělení československé Poštovní spořitelny
tak došlo o několik dní dříve, než k politickému rozdělení zbytku státu.
Politické události závěru 30. let se na obchodech Poštovní spořitelny projevily značně negativně.58 Citelný úbytek jejich klientů byl způsoben jednak dvěma územními změnami (odtržení pohraničí a osamostatnění Slovenska), jednak i dalšími okolnostmi, z nichž asi tou nejvýznamnější byly protektorátní likvidace nejrůznějších spolků, občanských organizací, drobných podniků a jiných právnických subjektů. Pokles kulminoval v letech 1941–42, poté začal
objem většiny položek opět stoupat, přičemž zejména zvýšení vkladů na vkladních knížkách
bylo velmi výrazné.59 Přes vzrůstající čísla většiny účetních dat Poštovní spořitelny od roku
1942 byla jejich ekonomická podstata jasná. „Klamavé číselné zdání hospodářské prosperity, která se zdánlivě projevuje vysokými obraty na šekových účtech a dalším vzestupem úspor
na vkladních knížkách a je lživou propagandou líčena jako důkaz i ve válce konsolidovaných
hospodářských poměrů, je ve skutečnosti pouze jinou formou inflace“, je uvedeno v dodatečně sestavené zprávě ústavu za poslední válečný rok.60
Primát, který se změnil v „ultimát“
Bezprostředně po skončení války došlo sice k nápravě některých nejkřiklavějších zásahů
do peněžnictví z doby protektorátu, nicméně snahy o koncentraci a „zjednodušení“ tohoto
odvětví dále pokračovaly. Po znárodnění akciových bank v říjnu 1945, k němuž došlo na
základě konsensu hlavních politických stran i drtivé části tehdejší společnosti, se v následujících měsících rozhořel zápas o další podobu finančního sektoru. Znárodněné peněžnictví
mělo být dále organizačně zjednodušeno, centralizováno a specializováno. O podobu tohoto procesu byl však veden tuhý politický boj, zejména mezi komunistickým ministrem financí Dolanským a představiteli ostatních politických stran, resp. zástupci různých skupin
finančních ústavů. Poštovní spořitelna zůstávala částečně stranou těchto třenic, její celostátní působnost naopak nahrávala postupnému posilování jejího významu v rámci celého
peněžnictví. Zákon č. 182 z 20. července 1948 pak změnil její právní povahu (stala se národ65

ním podnikem a došlo mj. i ke sloučení s dosud samostatnou Poštovní spořitelnou v Bratislavě) a ústav se stal „celostátním peněžním ústředím, u něhož se soustřeďují peněžité prostředky tak, aby bylo zajištěno účelné hospodaření s nimi v plánovaném hospodářství“.61
Vzhledem k cílenému oslabování pozic mezitím zestátněné Národní banky československé se
tak Poštovní spořitelna vlastně stala přední finanční institucí státu.62 Její postavení bylo ještě
posíleno tím, že v červenci roku 1949 do ní vplynuly dosud samostatné řídící orgány ústavů
drobného peněžnictví, takže Poštovní spořitelna se stala také ústředím lidového peněžnictví.63
Tím stanula na pomyslném vrcholu tehdejší československé peněžní soustavy.
Lichotivou přední pozici si však podržela jen na krátkou dobu. Již v roce 1949 totiž zazněla v Národním shromáždění slova J. Dolanského o potřebě „dalšího semknutí ústavu cedulového a bank provozních i Poštovní spořitelny a připoutání k nim i ústavů lidového peněžnictví do jednotné soustavy peněžnické“.64 Dnem 1. července 1950 podle těchto zásad
vznikla Státní banka československá (SBČS), která v sobě pohltila prakticky všechny velké
dosud existující peněžní instituce země včetně dočasného leadera – Poštovní spořitelny.65
Přechodně dosažená vůdčí pozice Poštovní spořitelny se tak ukázala být její labutí písní.
Likvidace Poštovní spořitelny a její pohlcení Státní bankou československou znamenaly
nejen zánik jí samé, ale také závěr existence všech v ní zakomponovaných posledních zbytků neobyčejně pestré soustavy finančně-úvěrových institucí, tak jak se v našich zemích
postupně zformovaly v předchozích více než sto letech. Cesta od pluralitního peněžnictví
k jediné dominantní bankovní instituci byla dovršena. Vzniklá „monobanka“ se pak po
následujících čtyřicet let stala pevnou oporou systému centrálně plánované ekonomiky.
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Kromě dr. Jana Galušky, jemuž je věnován celý tento sborník, bych zde chtěl ještě vzpomenout
i další osobnosti, s nimiž jsem se na počátku svého zájmu o poštu a poštovní spořitelnu poměrně
pravidelně setkával, tedy hlavně kolegy Jiřího Hánla, ředitele Pavla Čtvrtníka a s ním neodmyslitelně spjatou jeho manželku Lídu Cuřínovou (shodou okolností mou kolegyni z tehdejšího Historického ústavu Akademie věd) a jako last but not least vždy noblesní Patricii Tošnerovou.
Gesetz, betreffend die Einführung von Postsparcassen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, in: Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder, Jhrg. 1882, XXI. Stück, Wien 1882, s. 217–222. Dostupné též elektronicky z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1882&page=245&size=28 [cit. 12. 5. 2020].
Českou podobu zákona přináší např. ZÁBĚHLICKÝ, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, Praha 1928, s. 364–371.
LETH, Karl: Das Postsparcassenwesen und seine Entwicklung, in: Zeitschrift für Volkswirtschaft,
Socialpolitik und Verwaltung, Jhrg. 9, Wien und Leipzig 1900, např. s. 248 an. Blíže též HÁJEK,
Jan: Počátky činnosti poštovní spořitelny v Předlitavsku a vývoj jejích úsporových obchodů do roku
1914, in: Sborník Poštovního muzea, 11 (1989-90), s. 46–70.
Přehled vývoje nejdůležitějších finančních institucí doby podává např. publikace Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 132 an. Též HÁJEK, Jan: Vývoj peněžní a úvěrové soustavy,
in: JINDRA Zdeněk – JAKUBEC Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18.
století do konce monarchie, Praha 2015, s. 393–445.
K chystané podobě nového ústavu viz např. Motivenbericht zum Gesetze, betreffend die
Einführung von Postsparcassen. Uloženo v Archivu České národní banky (dále AČNB), fond
Poštovní spořitelna v Praze (dále PsP) – PsP/48/1, složka s názvem Gesetz vom 28. Mai 1882.
Podrobněji též HÁJEK, J.: Počátky činnosti…, konkrétně na s. 49–53. Za obětavou pomoc, zejména při vyhledávání nových signatur mnou dříve studovaných materiálů, děkuji pracovnicím Archivu
ČNB, zejména kolegyni Heleně Sedláčkové a Lence Vrchotové.
Národní listy 1883, č. 12 ze dne 14. ledna, příl., s. 2.
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Přesné cifry pro posledně zmíněné dva roky jsou: 5987 úřadoven roku 1900 a 7100 v roce 1913.
Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn, 35. Jhrg., 1901/2, Wien 1901, s. 400; tamtéž, 48. Jhrg., 1915, Wien 1914, s. 1075.
Sociálně-ekonomické pohnutky vzniku podrobněji rozebírá HÁJEK, Jan: Předlitavská Poštovní
spořitelna – málo známý peněžní ústav, in: Peníze v proměnách času – Geld im Wandel der Zeit,
Ostrava 1998, s. 137–143.
Motivenbericht zum Gesetze..., s. 24.
Spořitelní ústavy první poloviny 19. století byly zakládány téměř výlučně dobovými společenskými
elitami a měly sloužit hlavně nemajetným skupinám obyvatelstva. Hlavními aktéry spořitelního
hnutí tak byly skupiny z opačných pólů sociálního spektra. Změna těchto původních „filantropických“ spořitelen nastala po polovině 19. století. Tzv. komunální spořitelny, jež začaly tehdy ve velkém množství vznikat, byly zakládány středními měšťanskými vrstvami a pro tyto vrstvy. Tím bylo
opuštěno původní – lidumilné – zaměření spořitelen na drobné a nemajetné vrstvy. Právě do takto
vzniklého hiátu zaměřila svou obchodní pozornost Poštovní spořitelna, která tohoto vakua plně
využila. Ke změně charakteru spořitelen viz HÁJEK, Jan: 180 let českého spořitelnictví – 180 Years
of the Czech Savings System – 180 Jahre des tschechischen Sparkassenwesens. Česká spořitelna
1825–2005, Praha 2005, s. 32–34; též HÁJEK, J.: Vývoj peněžní…, s. 410 a 433.
Motivenbericht zum Gesetze..., s. 24. Český překlad je citován z časopisu Obzor národohospodářský, 13 (1908), s. 39. I po více než třiceti letech hodnotí pohnutky iniciátorů Poštovní spořitelny
podobně F. Zeman, dlouholetý pracovník této instituce: „Mám podezření, že hrál tu jistou roli i strach
ze socialismu.“ ZEMAN, František: O šeku, hlavně poštovním. Několik úvah o placení bez hotových,
Brno 1919, s. 14.
Národní listy, č. 12 ze 14. 1. 1883, příl., s. 2. Dále tamtéž, č. 16 z 19. 1. 1883, s. 2.
Hlavní zásady vkladových obchodů shrnuje HÁJEK, J.: Počátky činnosti…, s. 51. Podrobněji např.
VANÍČEK, Karel: Vilímkův rádce poštovní. Spolehlivé a praktické poučení pro každého o předpisech a sazbách poštovských, Praha s. d. (1892), s. 173–177; též Ustanovení o jednání obchodním
se spořitelnou poštovskou, Vídeň 1902. Téměř doslova uvádí pak příslušné úřední předpisy
ZÁBĚHLICKÝ, V.: Dějiny pošty…, s. 372–394.
Blíže viz HÁJEK, Jan: Nejrozšířenější peněžní ústav v našich zemích: Poštovní spořitelna
1883–1945, in: AUC – Philosophica et historica 5-1997, Studia historica XLVII, Praha 2000, s. 81.
Též Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn, 48. Jhrg., 1915, Wien 1914, s. 1077.
Pouze několik největších mělo více než jedno sto tisíc zákazníků. Byl to např. nejstarší ústav tohoto typu v našich zemích, Erste oesterreichische Sparcasse ve Vídni, nebo pražské ústavy Böhmische
Sparcasse či největší česká Městská spořitelna Pražská.
HÁJEK, Jan: Československá Poštovní spořitelna ve 30. letech a v době okupace, in: STELLNER,
František (ed.): Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava
Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia 7/2007, údaje na s. 138 a 143.
Blíže viz HÁJEK, J.: Počátky činnosti…, s. 54 a dále tamtéž Příloha 3a a 3b na s. 66–67.
V době vzniku Poštovní spořitelny to dokonce byla pouhá polovina tehdejší základní měnové jednotky – zlatého. K založení knížky tehdy stačilo 50 krejcarů, čili ½ zlatého.
Compass, Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn, 35. Jhrg., 1901/2, Wien 1901, s. 402.
Viz Gesetz, womit Abänderungen des Gesetzes vom 28. Mai 1882 (R. G. Bl. Nr. 56), und Bestimmungen über den Anweisungs- (Check- und Clearing-) Verkehr des Postsparcassenamtes getroffen werden, in: Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Jhrg.
1887, XLVII. Stück, Wien 1887, s. 459–464. Dostupné též elektronicky [cit. 12. 5. 2020] z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=rgb&datum=18870004&seite=00000459&size=45.
Takto hodnotí význam šekové a clearingové služby ZÁBĚHLICKÝ V.: Dějiny pošty,…, s. 362.
Tyto složní lístky – krátce „složenky“ – vešly časem jako běžný pojem do obecného jazyka. Občas ale
bývají nesprávně zaměňovány s peněžní poukázkou. Ta slouží k obecnému převodu peněz od kohokoli ke komukoliv (od všech ke všem), zatímco původní složenka má poněkud specifičtější funkci –
slouží k převodu příslušného obnosu od kohokoliv na jeden konkrétní účet (od všech k jednomu).
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Hlavní principy shrnuje HÁJEK, Jan: Šekové a clearingové řízení Poštovní spořitelny, in: Sborník
Poštovního muzea, 12 (1991), zde konkrétně s. 37–42. Blíže viz např. příslušné pasáže v publikaci Ustanovení o jednání obchodním... .
SCHWARZ, František Vendelín: O úvěru a platech v dobách minulých a přítomnosti, Praha 1896,
s. 29–30.
Blíže např. HÁJEK, J.: Šekové a clearingové…, např. s. 46; též ZEMAN, F.: O šeku, hlavně poštovním…, s. 19 an.
HORÁK, Karel: Dvacetpět let poštovní spořitelny, in: Spořitelní obzor, 7 (1908), s. 319.
PŠENIČKA, Jaroslav: Rozvoj spořitelen poštovních, in: Poštovní revue, 2 (1902), č. 4 z 20. 6. 1902, s. 46.
JINDRA, Zdeněk: K rozvoji českého bankovního kapitálu před první světovou válkou, in: Československý časopis historický 5 (1957), č. 3, s. 521.
Viz např. HÁJEK, Jan: Vývoj peněžní... s. 430 an. Též Dějiny bankovnictví..., např. s. 150 an.
Obzor národohospodářský, 15 (1910), s. 247.
JINDRA, Z.: K rozvoji českého…, s. 521.
HÁJEK, Jan: Úvěrová soustava českých zemí do r. 1914, in: HÁJEK, Jan – LACINA, Vlastislav: Od
úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha 1999, s. 59. Též Dějiny bankovnictví…, s. 176.
Blíže viz HÁJEK, Jan: Obchodní činnost předlitavské poštovní spořitelny a projevy českého ekonomického nacionalismu, in: HÁJEK, Jan – JANČÍK, Drahomír – KUBŮ, Eduard (eds.): O hospodářskou
národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém hospodářském nacionalismu v českých zemích, AUC Philosophica et Historica 1/2005, Studia historica LIX, Praha 2009, s. 155–165
KRÁL, Václav: Desetihaléřové vklady, in: Spořitelní obzor, 4 (1904/5), č. 4 z 15. 1. 1904, s. 59–60.
Tamtéž.
K nárůstu bankovních filiálek u nás např. HÁJEK, J.: Úvěrová soustava…, s. 60-61. Též článek
Filiálky a sběrny spořitelen, in: Spořitelní obzor, 5 (1906), č. 7 z 5. 4. 1906, s. 89–90.
Tento „hlad“ po penězích byl vyvolán zvýšenými finančními potřebami probíhající ekonomické konjunktury. Kromě rozšiřování úřadoven stávajících peněžních ústavů, působících často pouze jako
sběrny vkladů, souvisí s potřebou mobilizovat finanční prostředky drobných vkladatelů i některé
dobové snahy o ekonomicko-etickou disciplinaci širokých vrstev (např. hnutí tzv. „Střádalů“). Blíže
viz HÁJEK, J.: Počátky činnosti..., s. 56 a pozn. na 62–63. Nověji též HÁJEK, Jan: Spořivost: Krátká
imprese o úloze a funkci úspor v modernizující se české společnosti, in: HLAVAČKA, Milan (ed.):
Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019, zde zejména s. 82–86.
KRÁL, V.: Desetihaléřové vklady, s. 60. Kvůli těmto „novotám“ se některé z nich dostaly dokonce
i do právních problémů. Spořitelna v České Třebové, která jako první začala praktikovat systém
úsporných lístků a známek, totiž musela vést kvůli této nové obchodní praxi soudní spor. Viz KLIER,
Čeněk: České spořitelnictví v zemích Koruny České do roku 1906, Praha 1908, např. s. 313.
Srov. sérii článků GRÉGR, Emanuel: Příspěvek k otázce školních spořitelen, in: Střádal, 2 (1908).
Též KRÁL, Václav: Snahy o povzbuzení spořivosti a c.k. vládní dozor, in: Spořitelní obzor, 6 (1907),
č. 21 z 5. 11. 1907, s. 293–294. Problematiku shrnuje GRÉGR, Emanuel: K otázce školních spořitelen, Praha 1908.
KRÁL, V.: Desetihaléřové vklady, s. 59. Toto tvrzení ale nebylo zcela správné. Skutečnost, že právě
kolem přelomu století začínala Poštovní spořitelna pociťovat relativní úbytek vkladů, se snažilo
vedení ústavu aktivně zvrátit, a to některými pokusy o reformu či inovaci vkladového řízení (např.
zavedením prémií či slosovatelných výher, apod.). Viz PŠENIČKA, Jaroslav (zn. Jarp): K reformě
poštovní spořitelny, in: Poštovní revue, 1 (1901), č. 9 z 5. 9. 1901, s 86–88. Též HÁJEK, J.: Počátky
činnosti…, s. 55–56.
K poněkud kurióznímu pokusu Poštovní spořitelny zvyšovat příjem vkladů zřizováním zvláštních
poboček na lodích viz blíže HÁJEK, J.: Počátky činnosti…, s. 54.
SCHWARZ, F. V.: O úvěru a platech…, s. 29.
TREFNÝ, František: Šek ve službách obchodu, Praha 1913, s. 49.
JIROUŠEK, Josef: Platit bankou či poštovní spořitelnou?, in: Peněžní obzor, 3 (1910), č. 16 z 15.
11. 1910, s. 321.
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Viz článek Žirové a poukazovací oddělení Ústřední banky českých spořitelen, in: tamtéž, č. 13 z 27.
9. 1910, s. 258.
Tamtéž, s. 259.
Po vzniku samostatného státu se ovšem názory na prospěšnost decentralizace ústavu prudce
změnily. Když byla na pořadu dne otázka zřízení samostatného oddělení např. v Brně či Bratislavě,
bylo konstatováno: „Jinak má decentralizovaná služba značné nevýhody, neboť vzájemné styky
a transakce...vyžadují větší a složitější manipulace a jsou také zdlouhavější, nežli v jediném centrálním ústavu“. Viz Důvodová zpráva k osnově zákona o poštovní spořitelně z roku 1930, str. 41.
Uloženo v AČNB, fond PsP/1/1.
Druhá výroční zpráva Poštovního úřadu šekového v Praze za rok 1920. Praha 1921, s. 3. AČNB, fond
PsP/102/1. Rovněž tamtéž, fond Národní banka Československá – NBČ/1822/4. Jinde se zase
s uznáním oceňuje: „Poštovní spořitelna vídeňská byla tu jednak výslednicí historického vývoje zařízení tohoto druhu v zemích evropských, jednak ukazatelem nových cest.“ Viz Důvodová zpráva k první
osnově zákona o poštovní spořitelně z roku 1924, s. 15–16. Citováno dle HÁJEK J.: Šekové a clearingové…, s. 37.
Zápis ze zasedání Národního výboru československého dne 2. listopadu 1918, s. 1. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/1918nvc/stenprot/19181102/19181102_01.htm [cit. 12. 5. 2020].
ZEMAN, F.: O šeku, hlavně poštovním..., s. 59.
Šlo o zákon č. 140 Sb. z. a n. z 11. března 1919 a dále o vládní nařízení ze dne 21. července 1919
(č. 145 Sb. z. a n.).
Blíže viz HÁJEK, J.: Československá Poštovní spořitelna…, s. 129–147.
Věstník Poštovní spořitelny 1, 1931, č. 1 z 25. 5. 1931, s. 1.
HÁJEK, J.: Československá Poštovní spořitelna…, s. 132.
XIX. obchodní zpráva Poštovní spořitelny, 1937, Praha 1938, s. 9. Uloženo v AČNB, fond PsP/95/1.
Rovněž tamtéž, fond Sbírka výročních zpráv – SVZ/27/4.
Tamtéž, s. 10.
XX. obchodní zpráva Poštovní spořitelny, 1938, Praha 1939, s. 3–4. Uloženo v AČNB, fond
PSP/95/1. Rovněž tamtéž, fond SVZ/27/4.
Blíže viz HÁJEK, Jan: Střípek z ekonomických důsledků Mnichova: Poštovní spořitelna v závěru 30.
let a v době okupace, in: HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan (eds.): Fragmenty dějin.
Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 315–330.
Tamtéž, s. 327 an.
XXVI. obchodní zpráva Poštovní spořitelny, 1944 (vyhotovena až v prosinci 1945), s. 1. Uloženo
v AČNB, fond NBČ/1822/4.
Paragraf 1 zákona 182/1948 Sb. Dostupné elektronicky z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1948/066-1948.pdf,
s. 1314. [citováno 12. 5. 2020].
V širších souvislostech PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa
1918–1992. 2. díl, období 1945–1992, Brno 2009, s. 518.
Přehledný náčrt relativně komplikované reorganizace československého peněžnictví v letech
1945–1952 přináší publikace MERUNKA, Karel – URBAN, Václav: Podnikové archivy Státní banky
československé v Praze. Průvodce po archivních fondech, Praha 1967, s. 65.
PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální…, s. 519.
Zákon č. 31 z 9. března 1950.
Dostupné elektronicky z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1950/013-1950.pdf [citováno 12. 5. 2020].
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Resumé

Některá „NEJ“ a další primáty předlitavské a československé
poštovní spořitelny
Studie shrnuje některá prvenství a zajímavosti z vývoje zmíněné instituce. Konstatuje, že
šlo o peněžní ústav:
- nejrozšířenější (disponoval bezkonkurenčně nejrozsáhlejší sítí poboček);
- s nejpočetnější klientelou (počet uživatelů mnohonásobně převyšoval množství zákazníků jiných institucí);
- přijímající nejmenší vklady (jeho předpisy zohledňovaly možnosti nejdrobnějších střadatelů);
- disponující největšími sumami (souhrn malých částek brzy předčil i účty největších
bank).
Byl nejusilovnějším propagátorem bezhotovostních plateb, jeho šeková a clearingová
služba byla světovým unikátem a pro jiné země vzorem. Jako první prolomil monopol
Rothschildů v obchodu se státními dluhopisy. Po roce 1900 se ovšem také stal částečným
terčem českého ekonomického nacionalismu. V meziválečné ČSR fungoval 10 let paradoxně jako „spořitelna“ bez spoření. Při reformách peněžního sektoru po roce 1945 pak dočasně figuroval jako přední finanční ústav státu. Jeho převedení do Státní banky československé v roce 1950 neznamenalo konec pouze jeho existence, ale zánik celého pluralitního
systému peněžních institucí a počátek „socialistické“, tj. centrálně plánované ekonomiky.

Původní sídlo poštovní spořitelny ve Vídni,
převzato z publikace Fünfundzwanzig Jahre Postsparkasses.
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Nová budova poštovní spořitelny ve Vídni postavená v letech 1904–1906
podle návrhu arch. Otto Wagnera, převzato z publikace Fünfundzwanzig Jahre Postsparkasses.
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Osobní archiv Alexandry Špiritové
jako pramen pro dějiny poštovnictví
Jan Kahuda
Úvod
Na počátku letošního roku uplynulo již sedm let od úmrtí významné archivářky a renomované badatelky v oblasti dějin poštovnictví a poštovní správy mgr. Alexandry Špiritové
(*1. března 1936 v Praze – †6. dubna 2013 tamtéž).1 Byla nepřehlédnutelnou postavou českého archivnictví 60. – 90. let 20. století, autorkou řady archivních pomůcek, edic i vědeckých studií. Její mimořádný rozhled po archivních fondech ústředních a zemských úřadů
politické správy 2. poloviny 19. století jí umožnil výrazně ovlivňovat historický výzkum nejen
vlastním vědeckým dílem, ale především všestrannou a obětavou spoluprací s odbornou i
laickou badatelskou komunitou. Přestože byla badatelská orientace Alexandry Špiritové
mnohem širší (původně se orientovala na dějiny školství, později obecně na dějiny správy
a úřednictva), představovaly právě dějiny poštovnictví v jejím profesním životě výrazné a
oblíbené, téměř bytostně „špiritovské“ téma.
Při jedné příležitosti označil profesor Milan Hlavačka Alexandru Špiritovou za „dělnici historické vědy“, která pomohla posunout znalosti poštovní historie o značný krok kupředu.
Každý, kdo Alexandru Špiritovou osobně znal a vnímal její přátelskou, vstřícnou, ale trochu
svéráznou povahu s až neformálním vystupováním a jistou dávkou zemitosti, pravděpodobně by nepředpokládal, že pocházela z měšťanské rodiny z pražských Vinohrad. Bezstarostné
dětství v domě obývaném kdysi rovněž básníkem Viktorem Dykem přervala v roce 1945 předčasná smrt otce MUDr. Alexandra Libického, lékaře, výzkumného pracovníka, ale také básníka a spisovatele. Následné existenční potíže umocněné po roce 1948, kdy byl rodině konfiskován vlastní činžovní dům, snášela mladá dívka těžce. Po absolvování základní školy jí nebylo umožněno studium na střední škole, později ani na škole vysoké. Vše musela postupně
absolvovat dálkově, od patnácti let pracovala, od osmnácti let v archivnictví, nejprve v Zemědělsko-lesnickém archivu v Mnichově Hradišti a konečně od roku 1959 ve Státním ústředním
archivu v Praze. Až teprve na tomto pracovišti bylo možné plně využít schopnosti Alexandry
Špiritové, především její pracovitost, sebekázeň, rychlou orientaci i organizační talent. Její do
jisté míry solitérní osobnost odráží i její odborný a vědecký odkaz – rozsáhlé archivní pomůcky zpracované většinou samostatně a řada vědeckých prací založených téměř výhradně na
vlastním vědeckém výzkumu a na heuristice archivních pramenů uložených v tehdejším
Státním ústředním archivu v Praze (dnes Národní archiv).2
Kromě archivních pomůcek a vědeckého díla doplňuje obraz Alexandry Špiritové i její
osobní archiv. Ačkoli nebyl budován nijak souvisle a systematicky, přece jen byl zachován
v relativní úplnosti a ve velkém rozsahu (celkem 2,8 bm archiválií). Národní archiv jej získal
v roce 2013, částečně ještě za života A. Špiritové, v roce 2019 byl zpracován a zpřístupněn.3
Při jeho pořádání bylo postupováno dle platné metodiky4 a písemnosti rozděleny do pěti
hlavních skupin (Životopisný materiál, Korespondence, Doklady o vědecké, odborné a literární činnosti, Doklady o veřejné a pracovní činnosti, Ilustrační materiál). Součástí osobního
fondu jsou i písemnosti manžela Antonína (1927–1995) a tragicky zemřelého syna Zdeňka
(1959–2002).
Kromě skutečnosti, že osobní archiv Alexandry Špiritové zpřístupňuje v relativní úplnosti
písemnosti významné archivářky působící více než třicet let v ústředním archivu, přináší
celou řadu zajímavých a důležitých pramenů k tématům, kterými se Alexandra Špiritová
zabývala. Tyto dokumenty se tak mohou stát vodítkem pro budoucí badatele, kteří budou
chtít v práci Alexandry Špiritové pokračovat. Dějiny poštovnictví představují logicky jedno
z důležitých témat a osobní archiv k nim obsahuje poměrně velké množství písemností.
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Alexandra Špiritová jako historička poštovnictví
Dle vlastních slov se Alexandra Špiritová dostala k jednomu ze svých životních témat až
na počátku 70. let 20. století. Souviselo to se dvěma okolnostmi. V první řadě tehdy převzala do odborné správy ve Státním ústředním archivu soubor fondů bývalého tzv. Poštovního
archivu, tedy písemností různých provenienčních celků úřední i neúřední povahy, které byly
původně uloženy v rezortním archivu ministerstva pošt a telegrafů a při jeho likvidaci v letech 1956–1957 předány do tehdejšího Státního ústředního archivu.5 Jak sama Alexandra
Špiritová později uvedla, ujala se těchto fondů bez nějaké zvláštní motivace, pouze z důvodu, že nikdo z kolegů o ně neměl zájem.6
Druhou okolností, která Alexandru Špiritovou ovlivnila, byl badatelský zájem, tedy existence specifické skupiny badatelů věnujících se intenzivně dějinám poštovnictví. Ti se rekrutovali nejen z akademických institucí, ale především z regionů. Výrazný fenomén u dějin poštovnictví pak vždy tvořil intenzivní a upřímný zájem laické badatelské komunity propojený
v té době s dobře fungujícími kluby filatelistů. Právě její představitel, písecký filatelista a historik Václav Konštant, stál na počátku početné řady badatelů, kteří se na Alexandru Špiritovou dalších dvacet let obraceli.7 Velice rychle si získala v tomto prostředí respekt. Nejen
proto, že pomáhala s vyhledáváním archiválií. Jak je patrné z její korespondence, často byla
její pomoc poskytována daleko nad rámec služebních povinností, podílela se na přepisech
i překladech dokumentů a dalších rešerších. V roce 1972 se poprvé zúčastnila i celostátní
filatelistické výstavy v Písku, kde připravila samostatnou část expozice z fondů Státního
ústředního archivu.8 Od tohoto data je možné také sledovat desetiletí trvající intenzivní spolupráci mezi Státním ústředním archivem v Praze zastoupeným Alexandrou Špiritovou a Poštovním muzeem v Praze.9 Ta byla rovněž mnohovrstevná a spočívala v první fázi ve výstavních projektech,10 od 80. let pak především v autorské účasti A. Špiritové na stránkách
Sborníku Poštovního muzea.11 Korunována byla vydáním reprezentativního sborníku prací
A. Špiritové k jejímu životnímu jubileu.12
V letech 1976–2002 publikovala Alexandra Špiritová celkem dvacet odborných prací věnovaných dějinám poštovnictví.13 Jejich tematický záběr můžeme v zásadě rozdělit do pěti
vzájemně se překrývajících skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

Prameny k dějinám poštovnictví
Dějiny poštovní správy
Dějiny poštovní přepravy
Dějiny jednotlivých poštovních služeben
Osobnosti poštmistrů a poštovních zaměstnanců

Prameny k dějinám poštovnictví
Alexandra Špiritová byla především archivářkou a jejím hlavním úkolem bylo zpřístupňování archiválií, což dokládá především spolupráce na průvodci po Státním ústředním archivu v Praze a 99 archivních pomůcek, na kterých se podílela.14 S ohledem na badatelský
zájem využila několik příležitostí, jak lépe a podrobněji zpřístupnit badatelům se zájmem o
dějiny poštovnictví příslušné prameny uložené v dnešním Národním archivu. Pracnost takových přehledů a jejich význam si lépe uvědomíme, uvážíme-li, že se ve většině případů
jedná o popis až na jednotlivé skupiny a signatury v rámci obrovských a obtížně přístupných
registratur ústředních správních úřadů.15
Dějiny poštovní správy
Dějiny poštovní správy byly hlavní oblastí zájmu Alexandry Špiritové. Orientace na tuto
problematiku u archivářky, která s těmito fondy pracovala, zpracovávala je, dlouhodobě
spravovala a vyhledávala v nich nejrůznější informace, byla jen logická. A. Špiritová si uvědomovala, že naše historiografie postrádá moderní kompendium shrnující tuto problemati73

ku komplexně a že starší práce, které měla k dispozici, mají své velké limity.16 I dnes, po
vydání dalších publikací i speciálních kompendií týkajících se dějin správy, není situace,
pokud jde o dějiny poštovní správy, zcela uspokojivá. Metodologickým východiskem byla
pro A. Špiritovou citovaná práce Františka Roubíka. Ten vycházel především z normativních
pramenů a zkoumal jejich odraz v konkrétních písemnostech. Stejným způsobem postupovala A. Špiritová, která postupně zpracovávala období od roku 1722, kdy došlo k prvnímu
postátnění poštovního regálu vykoupením od rodiny Paarů, až do roku 1918, kdy byla poštovní správa začleněna do správního systému nově vzniklého státu.17 Práce A. Špiritové
prokazují její školení v pomocných vědách historických, zejména diplomatice. Vedle analýzy normativních pramenů si všímá pomocí oběhu spisů všech fází rozhodovacího procesu,
jeho administrativních pravidel i osobního vkladu jednotlivých úředníků. Limitem práce byla
praktická nedostupnost ústředních pramenů uložených v Rakouském státním archivu ve
Vídni, které nemohla ke své práci využít.18 Pohled na ústřední poštovní správu monarchie
tak musel být nutně zploštělý, autorka se nemohla věnovat vnitřnímu fungování institucí jako
na úrovni zemské, ale zkoumala spíše odraz centrální úrovně v písemnostech úrovně o stupeň nižší.
Publikované práce k poštovní správě se měly stát základem bohužel nerealizované komplexní příručky dějin poštovnictví. V osobním archivu Alexandry Špiritové jsou zachovány
některé doklady takto zamýšleného výzkumu. Zdá se však, že autorka nepostoupila dále
než k úvahám o vnitřní struktuře díla. To mělo být zpracováváno pod pracovním názvem
Historie českého poštovnictví v datech do roku 1918, alternativně Dějiny poštovnictví v Čechách v datech do roku 1918. Alexandra Špiritová plánovala pracovat na tomto kompendiu
ve třech rovinách: 1. chronologie správních dějin, 2. chronologie zavádění provozů a 3. chronologie vzniku poštovních úřadů. Mělo jít snad o méně rozsáhlou příručku, pro niž chtěla
„použít svou dokumentaci, případně rozšířit, provést redakci a výběr, doplňky“.19
Rozsáhlejší výpisky a podklady jsou zachovány pro speciální správněhistorické téma, totiž
pro dějiny poštovních spolků. I zde se zdá, že A. Špiritová chtěla zpracovat tuto problematiku v úplnosti, tedy nejen formou studie, ale i formou katalogu všech poštovních spolků.
Svědčí pro to alespoň dochované výpisky k dějinám některých spolků z fondů Národního
archivu (zejména fondů České místodržitelství a Policejní ředitelství Praha I). Výpisky mají již
jednotný charakter jakéhosi katastru poštovních spolků, kde jsou podchyceny odkazy na
pramen, údaje o názvu, sídle, stanovách, počtu členů, výboru, účelu a činnosti spolku. Stanovena byla rovněž typologie poštovních spolků: 1. spolky poštovních úředníků a zaměstnanců (tedy poštmistrů, expeditorů, expedientů, oficiálů a aspirantů, oficiálek, adjunktů ad.),
2. spolky listonošů a zřízenců, 3. spolky zájmové (tedy zejména filatelistické).20 Samostatná
pozornost pak patřila osudům poštovních spolků za první světové války a mapování jejich
kontaktů s odborovým hnutím, účasti na generální stávce 14. října 1918 a různých forem
jejich rezistence.21
Dějiny poštovní přepravy
Téma poštovní přepravy bylo bezpochyby odvozeno od tématu předchozího. Alexandra Špiritová při jeho zpracování mohla využít svých hlubokých znalostí archivních fondů z 2. poloviny 19. století, zejména tam, kde významné historické mezníky způsobovaly závažné proměny
pravidel poštovního styku a poštovní přepravy. Z těchto témat šlo především o válečné události. Zatímco se A. Špiritové podařilo zpracovat v tomto směru zásadní studii k období poštovní přepravy za první světové války,22 plánovanou studii pro období prusko-rakouské války
v roce 1866 se jí již připravit nepodařilo. Této skutečnosti lze nesmírně želet, protože právě toto
téma bylo autorce velmi blízké a systematicky k němu prováděla heuristiku.23
Druhý tematický celek v rámci tohoto bloku pak představovalo propojení hospodářského
a technického pokroku s dějinami poštovnictví, resp. odraz hospodářského, ale i sociálního
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vývoje v poštovní přepravě. Alexandra Špiritová si všímala, jak dokázala pošta jako instituce i s ní spojení a v ní podnikající jednotlivci flexibilně a operativně reagovat na probíhající
společenské a ekonomické změny. V tomto pojetí se stávaly dějiny poštovnictví jedním z důležitých srovnávacích ukazatelů obecného rozvoje občanské společnosti.24
Dějiny jednotlivých pošt
Alexandra Špiritová měla ráda encyklopedické publikace. Slovníkové příručky byly pro ni
vrcholem vědeckého snažení, protože postihovaly v úplnosti, zkratce a přehlednosti celou
danou problematiku, tak jak dovolovalo poznání v době jejich přípravy. Dle vlastních slov
obdivovala takové publikace i v oblasti dějin poštovnictví a několikrát se vyjádřila, že se
chtěla ve své činnosti inspirovat například prací Emila Votočka věnovanou poštovním razítkům nebo později prací Jiřího Kratochvíla o historických názvech poštovních úřadů, byť
měla zároveň k těmto dílům řadu připomínek.25 Vhodnou příležitostí pro vlastní encyklopedické dílo se zdál být přehled tzv. poštovních míst, na kterém začala A. Špiritová pracovat
již od 70. let 20. století. Jeho cílem mělo být pravděpodobně přinést ucelenou formou poštovní topografii Čech do roku 1918. V abecedním pořadí dle jednotlivých sídel měl být uváděn vývoj poštovních služeben (státní i dědičné poštovní stanice, poštovní úřady, poštovny
apod.) v daném místě, jejich personální obsazení a odkazy na příslušné normy a archivní
prameny. Bylo jasné, že takto koncipovaná příručka, o jejíž užitečnosti nelze pochybovat,
nebyla v silách jednotlivce. Přesto můžeme v osobním archivu Alexandry Špiritové nalézt
několik dokladů týkajících se tohoto projektu. Jde především o abecední rejstřík poštovních
míst se záznamy o jejich popisu a s odkazy na prameny a literaturu.26 Tento ucelený soubor doplňují další výpisky, především seznamy poštovních úřadů, dále údaje o jejich personálním obsazení a hospodaření.27
Alexandře Špiritové muselo být poměrně rychle jasné, že není schopna zpracovat naplánovaný úkol v úplnosti. Původní myšlenku tak rychle opustila a dále se věnovala dějinám
vybraných poštovních úřadů. Tyto případové studie ukazují modelově, jak lze využít příslušné prameny k plastické rekonstrukci dějin konkrétního úřadu. Jejich předností je detailní
práce s pramennou základnou, jejich limitem pak omezení heuristiky na fondy dnešního
Národního archivu a rezignace na další výzkum, ať již v regionálních archivech, nebo ve
Sbírce Poštovního muzea v Praze.28
Osobnosti poštmistrů a poštovních zaměstnanců
Byly-li dějiny poštovní správy Alexandře Špiritové tématem nejpřirozenějším, pak je nepochybné, že personální obsazení poštovních služeben a osoby jejích zaměstnanců bylo téma
nejmilejší. Úzce souviselo s dalším tématem, kterému se Alexandra Špiritová věnovala, totiž
dějinám úřednictva a úředníků. Uvědomila si, že poštovní fondy obsahují řadu informací o
osobnostech poštovních zaměstnanců, jejich rodinách, majetku, kariéře apod. Ačkoli publikovala k tomuto tématu vlastně pouze jednu odbornou studii a několik populárních textů,29
byla biografická problematika přítomna i v dalších textech zaměřených na dějiny lokálních
poštovních služeben nebo poštovní správy. Je škoda, že podobných studií nevzniklo více.
Téma poštovních zaměstnanců a rodů považovala A. Špiritová i na sklonku svého života za
nosné a hodné pokračování.30
Je málo známo, že Alexandra Špiritová měla rovněž literární nadání. Kromě psaní vědeckých textů a popularizačních prací se snažila psát také různá literární díla. Několik z nich se
dochovalo i v jejím osobním archivu, nejrozsáhlejším je její román Kavalíři o celkovém rozsahu 2452 stran, nejzávažnějším pak její memoárový text Z deníku osmileté, ve kterém se
pokusila vyrovnat s předčasnou smrtí svého otce.31 Svůj literární talent se snažila rovněž
propojit se svým zájmem o dějiny poštovnictví a právě poštovní rodiny zde představovaly
vhodnou příležitost. V osobním archivu Alexandry Špiritové lze nalézt poznámky a osnovu
pravděpodobně nikdy nenapsaného románu Poštmistři případně Poštmistr, jehož cílem
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bylo „povídkovou formou podchytit některé déle pracující rodiny (dědičné x nedědičné) – asi
10: Simoni (Písek), Tacheci (Bechyně), Špaček (Říčany, Praha), Langheinrich (Aš), Pressl
(Beroun), Richter (Bochov), Perwalt (Brandýs nad Labem), Widman (Cheb), Ottenfeld
(Náchod).“ Pro tentýž román bylo dále třeba „zajistit podklady: 1. Přehled rodů dědičných
poštmistrů v letech 1799–1880 (1890) a 2. Něco o některých (zejména v jižních Čechách).“32
Přestože většina zmíněných nápadů a návrhů nebyla realizována a pravděpodobně
nepřesáhla prvotní fázi výzkumu, zůstávají inspirativními stejně jako celé dílo a osobnost
Alexandry Špiritové, a to nejen pro dějiny poštovnictví.
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KRLÍN, Jan – KAHUDA, Jan: Špiritová Alexandra Mgr. (1873) 1936–2013, inventář, Národní archiv,
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EDEREROVÁ, Radka – PODANÝ, Václav: K problematice osobních archivních fondů, in: Sborník
archivních prací 34, 1984, s. 310–348.
Podrobně viz ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Spisy bývalého Poštovního archivu v Praze, in: Paginae historiae 9, 2001, s. 98–113.
ČTVRTNÍK, Mikuláš – KAHUDA, Jan: Rozhovor s mgr. Alexandrou Špiritovou, in: Paginae historiae
21/2, 2013, s. 194: „Poštovní archiv už v SÚA byl, ale každý se mu vyhýbal. Nikdo nechápal, proč
jsou v něm nějaké sbírky. Archivní teorie nic takového nezná. Já jsem pak na to skočila. Začalo mě
to téma také zajímat.“
Tamtéž: „Mimoto jsem dostala pod ruku badatele, který mě trvale obtěžoval a chtěl vědět to, to, to.
Tak jsem musela jít do fondu. Byl to předseda klubu filatelistů v Písku. Měl zásluhu o Písek i o mě,
protože díky němu jsem se k tomuto fondu a tématu dostala. Pořád chtěl vědět víc a víc a já musela hledat. A tak mě to chytlo také.“ Též ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Doslov, in: Špiritová, A.: K dějinám
poštovnictví v Čechách, s. 295.
Za pomoc s uspořádáním této výstavy obdržela A. Špiritová první z řady ocenění – bronzovou medaili Federace československých filatelistů specializovaných oborů poštovní historie a poštovních
celin. Viz NA, Špiritová Alexandra, mgr., inv. č. 12, kart. 1. V roce 1978 obdržela A. Špiritová rovněž
pamětní medaili k 60. výročí založení Poštovního muzea, viz NA, Špiritová, inv. č. 14, kart. 1.
Podrobněji viz ČTVRTNÍK, Pavel: Archivářka Mgr. Alexandra Špiritová se zasloužila o Poštovní
muzeum, in: Špiritová, A.: K dějinám poštovnictví, s. 13–14.
Jednalo se například o celostátní výstavu poštovních známek PRAGA 78, dále o výstavu De Písek
1979 k 200. výročí písecké pošty, výstavu k 250. výročí mostecké pošty a konečně o spolupráci při
budování expozice dějin poštovnictví Poštovního muzea v klášteře ve Vyšším Brodě. Kromě předchozí poznámky viz též NA, Špiritová, inv. č. 52, kart. 3, inv. č. 54, kart. 3 a inv. č. 138, kart. 10.
V letech 1978–1991 zde publikovala celkem 8 studií.
ŠPIRITOVÁ, A.: K dějinám poštovnictví. Viz též NA, Špiritová, inv. č. 103, kart. 6.
Bibliografie, viz pozn. 2. Souhrnně publikovány viz ŠPIRITOVÁ, A.: K dějinám poštovnictví. Do této
monografie byly zařazeny tři dosud nepublikované rukopisy. Studie „Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze do roku 1918“ určená původně pro již nevydaný svazek Sborníku Poštovního muzea, studie „Vývoj správy spojů v českých zemích 1870–1930“ vzniklá původně jako přednáška v Národním technickém muzeu v roce 1987 a studie „Spisové rozluky s Rakouskem“ připravená původně
jako podklad pro jednání s Rakouským státním archivem ve Vídni o obnovení bohemikálního
výzkumu v 90. letech 20. století.
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Bibliografie, viz pozn. 2, s. 285–288. Na tomto místě je třeba upozornit zejména na inventáře k fondům Likvidační komisař pro pošty a telegraf ve Vídni 1918–1922, Ředitelství pošt a telegrafů v Praze
(a přidružené fondy) 1763–1944, Provisní fond listonošů ve Vídni 1903–1919 a Ředitelství pošt a
telegrafů v Praze – poštovní úřady 1843–1938.
Viz ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Soupis pramenů k dějinám pošt ve Státním ústředním archivu v Praze
1527–1918, in: Sborník poštovní historie jižních Čech, Písek 1972, s. 123–155 (s Karlem Beránkem);
TÁŽ: Písemné prameny k dějinám poštovnictví, in: Sborník Poštovního muzea 1981, s. 146–170; TÁŽ:
Písemné prameny k dějinám poštovnictví v Čechách se zřetelem k místním poštám, in: Celostátní
seminář archivářů a poštovních historiků „Archivní prameny k dějinám poštovnictví“. Praha 1983,
s. 2–13; TÁŽ: Písemné prameny k dějinám poštovnictví na severu Čech, in: Sborník poštovní historie
Mostecka I. Most 1985, s. 8–13. Přehledy pramenů též NA, Špiritová, inv. č. 115, kart. 7.
Především šlo o EFFENBERGER, Eduard: Geschichte der österreichischen Post, Wien 1913; TÝŽ:
Aus alten Postakten, Wien 1918; DRAGOUN, Václav: Dějiny poštovního zřízenectva, Praha 1923;
KUNA, František: Vývoj poštovnictví v Praze, Praha 1935; ZÁBĚHLICKÝ, Václav: Dějiny pošt, telegrafu a telefonu, Praha 1928 a ROUBÍK, František: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. a 18. století, in: Sborník Archivu Ministerstva vnitra X, 1937.
Viz ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Vrchní poštovní správa v Čechách do roku 1850, in: Sborník Poštovního
muzea 1988, s. 114–130; TÁŽ: Pražská poštovní ředitelství a ústřední vídeňská poštovní správa v letech
1850–1883, in: Tamtéž 1991, s. 16–32; TÁŽ: Ředitelství pošt a telegrafů v Praze do roku 1918, in: Špiritová, A.: K dějinám poštovnictví, s. 73–88; TÁŽ: Vývoj správy spojů v českých zemích 1870–1930, in:
Tamtéž, s. 89–98. Samostatně pak k dějinám telegrafní správy viz TÁŽ: Počátky vývoje organizace státní správy telegrafu v českých zemích, in: Sborník Poštovního muzea 1986, s. 232–265.
Viz Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka, Praha 2013,
s. 407–422.
NA, Špiritová, inv. č. 111, kart. 7. Tamtéž, inv. č. 135, kartotéka 1.
Podklady k této práci viz NA, Špiritová, inv. č. 114, kart. 7.
Tamtéž, inv. č. 111, kart. 7.
ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Odraz přípravy a rozpoutání první světové války v české poštovní přepravě,
in: Paginae historiae 5, 1997, s. 72–88.
Množství výpisků k událostem roku 1866 a především činnosti jednotlivých státních úřadů době
této války viz NA, Špiritová, inv. č. 135, kartotéka 1.
Viz zejména studie ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Přespolní pošta v Čechách v letech 1870–1918, in:
Sborník Poštovního muzea 1983, s. 148–156; TÁŽ: Podnikatelé poštovních jízd v Čechách do roku
1918, in: Tamtéž 1989–1990, s. 71–85.
VOTOČEK, Emil: Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918, 2 sv., Praha 1975–1978;
KRATOCHVÍL, Jiří: Historický vývoj názvů pošt v českých zemích. Praha 2002, TÝŽ: Historický vývoj
názvů pošt a poštoven v českých zemích, Praha 2012.
NA, Špiritová, inv. č. 110, kart. 7.
Tamtéž, inv. č. 111, kart. 7. Dále viz tamtéž, inv. č. 134, kartotéka 2 (místní poštovní úřady a pražské poštovní úřady).
Jedná se především o studie ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Zemské poštovní úřady v Čechách do roku
1919, in: Sborník Celostátní výstavy specialisovaných oborů. Kutná Hora 1976, s. 40–44; TÁŽ:
Dědičná pošta v Nové Pace, in: Sborník prací východočeských archivů 7, 1990, s. 147–154; TÁŽ:
Židovská pošta v Praze, in: Paginae historiae 2, 1994, s. 73–89; TÁŽ: Soukromá pošta v Praze v 18.
a 19. století, in: Documenta Pragensia 19, 2002, s. 291–304.
ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Písečtí dědiční poštmistři, in: II. sborník poštovní historie jižních Čech.
Písek 1979, s. 19–29; TÁŽ: C. k. říčanští poštmistři, in: Říčanský zpravodaj 3, 1987, s. 6–8; TÁŽ:
Tajný poštmistr, in: S 94, č. 18, s. 30.
ČTVRTNÍK, M. – KAHUDA, J.: Rozhovor, s. 199: „Zajímavá byla třeba rodina Špačků, dědičných
pražských poštmistrů. Na svou dobu byl Špaček opravdu dobrý, protože na svou dobu udělal ze své
práce opravdu velký podnik. Rozhodně si myslím, že zpracovat správní vývoj po roce 1918 by bylo
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záslužné. Myslím si, že pošta není zase tak bezvýznamný obor. Pak by se možná našel za první
republiky nějaký další Špaček, to je také možné, podle mě dokonce pravděpodobné. To by bylo
také zajímavé.“
Viz NA, Špiritová, inv. č. 94, kart. 4 a inv. č. 97, kart. 4–5.
NA, Špiritová, inv. č 111, kart. 7.

Resumé

Osobní archiv Alexandry Špiritové jako pramen pro dějiny poštovnictví
V roce 2013 získal Národní archiv osobní archiv své bývalé pracovnice, významné archivářky a historičky mgr. Alexandry Špiritové (1936–2013). Velkou část svého profesního života věnovala Alexandra Špiritová dějinám poštovnictví. Uspořádala důležité archivní fondy
ústřední poštovní správy, spolupracovala s Poštovním muzeem v Praze a dalšími subjekty
na výstavních projektech, je autorkou rozsáhlého vědeckého díla. Její osobní fond obsahuje nejen doklady týkající se jejího života a díla, ale i celou řadu podkladů k její vědecké činnosti (zaměřené nejen na dějiny poštovnictví), které se mohou stát vodítkem pro další
zájemce a pokračovatele.

Fotografie Alexandry Špiritové (1966), NA, Špiritová, inv. č. 148, kart. 10.
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Diplom k pamětní medaili Poštovního muzea v Praze udělené Alexandře Špiritové
při příležitosti 60. výročí založení muzea (1978), NA, Špiritová, inv. č. 14, kart. 1.

Osnova publikace o dějinách poštovnictví v Čechách, NA, Špiritová, inv. č. 111, kart. 7.
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Třeboňsko – komunikační uzel a strategický region
Pavel Bělina
Úvodem bych laskavým editorům a čtenářům, ale především jubilantu Honzovi, rád
vysvětlil, jakým imaginárním oslím můstkem se tento příspěvek pojí se stěžejní tématikou
Sborníku Poštovního muzea. V době mého působení v Historickém ústavu Armády ČR,
který se vrátil ke svému „předlistopadovému“ označení Vojenský historický ústav, jsme se s
pár kolegy obírali projektem na zpracování dějin vybraných regionů z vojensko-strategického hlediska.
Podařilo se nám publikovat stručné přehledy Podkrkonoší a Liberecka, další byl kvůli značnému rozsahu odmítnut (Kolínsko a Kutnohorsko). Měl jsem v úmyslu zpracovat kraj okolo
Třeboně – ne proto, že se tam „pasou koně“ – ale proto, že k němu mám zvláštní vztah. Z
armádní instituce jsem však odešel kvůli Velkým dějinám zemí Koruny české do nakladatelství
Paseka, jehož zakladatel Láďa Horáček nás opustil právě před pěti lety. Materiál zůstal v prenatálním stavu a jaksi na mne juknul ze složky s příznačným názvem Staré C.
Do Třeboně jsem s kolegy dorazil poprvé v červenci 1971 pěším vandrem z Jindřichova
Hradce přes Stráž nad Nežárkou, kde nás v rybničnatém kraji málem sežrali komáři. Před
Třeboní jsme se utábořili a „táboráček“ nám uhasil náhlý příval deště, takže jsme noc nečekaně strávili na jednom ze seníků – dnes památkově chráněných. Ve vlaku do Českých
Velenic nás perlustrovali „péesáci“ a při pochodu z místa příjezdu do nitra Novohradských
hor nás další z nich dokonce zadrželi a převezli na velitelství roty, odkud nás po krátkém
výslechu propustili.
Přesto jsem na Třeboň a její okolí nezanevřel a ještě je několikrát navštívil. Ze Suchdola
nad Lužnicí jsem – tuším třikrát – vyrazil na známou vodáckou „štreku“. A aby se to nepletlo, tak jsem na první, ale ne poslední cestu do Rakouska ve vlastním autě zvolil přechod
České Velenice – Gmünd. A protože války a strategické úvahy se zakládají v prvé řadě na
komunikaci, respektive komunikacích (včetně těch poštovních), dovoluji si Honzovi Galuškovi popřát vše dobré prostřednictvím této „spisby“.
Doba přemyslovská a lucemburská
Region dnešní chráněné krajinné oblasti Třeboňsko nepatřil v pravěku a raném středověku mezi území s trvalejším a významnějším osídlením – rozhodně ne v míře, jaká byla charakteristická pro vnitrozemí. Svědčila by pro to i obecně přijímaná hypotéza, že názvy řek
Lužnice a Nežárky jsou až slovanského původu. Obě dvě rovněž nepatřily mezi snadno
splavné toky a důležitější stezky močálovitý kraj rovněž míjely. Ovšem poté, co byla koncem
12. století oddělena od Čech část Vitorazska (a zbytek dán rakouským vévodům v léno), se
zemská hranice posunula k severu a západu a strategický význam budoucího Třeboňska
stoupl, zejména v důsledku ozbrojeného sporu mezi českým králem Přemyslem I. Otakarem a rakouským vévodou Leopoldem Babenberským.
Projevilo se to mimo jiné změnou trasy jedné z důležitých zemských stezek, jež zaujala
definitivní směr Praha – Benešov – Sezimovo Ústí – Veselí nad Lužnicí – Třeboň – Gmünd –
Zwettl – Krems – Vídeň (Wien). V místech nynější Třeboně se tato trasa křížila s další významnou stezkou z Českých Budějovic, respektive z Kaplice a Trhových Svinů, směrem na
Stráž nad Nežárkou a Jindřichův Hradec. Do nivy dolní Lužnice se začalo šířit i poněkud
souvislejší osídlení, jež se do té doby soustředilo víceméně jen na údolí Nežárky – zejména
v okolí Stráže. Samo jméno poukazuje na prastarý strategický význam lokality.
V průběhu 13. a 14. století se Třeboň stala významným administrativním, hospodářským
a zejména kulturním centrem, avšak svůj vojenský význam – stejně jako pevnost svých hradeb – osvědčila až ve století patnáctém. V květnu roku 1425 odolala útoku táborského voj80

ska, posíleného lomnickou posádkou. Tamní královské tvrze se Jan Žižka z Trocnova a
Oldřich Vavák z Hradce (Jindřichova) zmocnili již pět let předtím. V září 1421 vytáhl z Českých Budějovic na Lomnici nad Lužnicí hejtman českého krále Zikmunda Lucemburského
Lipolt Krajíř z Krajku, ale neuspěl, protože lomnickým dorazila táborská pomoc pod Žižkovým vedením.
Žižka při té příležitosti nařídil pobořit Soběslav, kam se však původní rožmberská posádka záhy vrátila. Na přelomu let 1426 a 1427 vpadl Jindřich ze Stráže do Dolních Rakous, kde
dobyl a vypálil klášter u městečka Zwettl, avšak při obléhání stejnojmenného městečka neuspěl. Koncem března 1427 dorazil k městským hradbám sám Prokop Holý s táborským vojskem, ovšem pochodil stejně, s tím rozdílem že byl nucen svést na stejném místě bitvu s
nerozhodným výsledkem.
Husitské hnutí se ocitlo za svým zenitem, a ačkoli „táboři“ udrželi strategicky neobyčejně
důležitou Lomnici nad Lužnicí po celou dobu husitských válek, nebyli schopni účinně zabránit českobudějovickým ozbrojencům, kteří zajímali v okolní krajině zastánce strany podobojí a propouštěli je teprve po zaplacení výkupného. Roku 1432 se Třeboň stala dějištěm
úspěšného jednání o uzavření příměří mezi Oldřichem z Rožmberka a „tábory“.
Rozhodnutí přinesla i do jihočeského prostředí teprve bitva u Lipan roku 1434. V únoru následujícího roku byla Soběslav téměř vypálena při nečekaném nájezdu radikálních husitů
pod vedením Jana Roháče z Dubé, kteří však byli nakonec z města vypuzeni a o dva měsíce později rožmberští společně s českobudějovickými oblehli táborskou posádku v Lomnici. Z Tábora sice byla vyslána pomocná a zásobovací výprava, ta však utrpěla 19. srpna
1435 zničující porážku u Křeče. Toto bojové střetnutí bývá označováno jako poslední v průběhu husitských válek a předznamenalo kapitulaci obránců Lomnice.
Třicetiletá válka
V 16. století byl strategický význam řady lokalit – v prvé řadě však Třeboně – zhodnocen
prací lidských rukou. Jednalo se netoliko o zdokonalení městského opevnění, ale především o rozsáhlou rybniční soustavu, jež hodnotu těchto opevnění umocňovala, na druhé
straně ovšem hrála významnou roli i při volbě místa ke střetnutí v otevřeném poli. Stalo se
tak v důsledku protihabsburského povstání nekatolických českých stavů roku 1618, k jejichž
potlačení bylo z Dolních Rakous do Čech vysláno více než 10 000 vojáků pod velením Karla
Bonaventury hraběte de Buquoy. Ten se však musel kvůli výrazné přesile stavovského vojska pod velením Heinricha Matthiase hraběte Thurna (téměř 18 000 mužů) stáhnout z jihovýchodních do jižních Čech a na ústupu svedl 9. listopadu 1618 několikahodinovou bitvu u
Lomnice nad Lužnicí.
Thurn napadl zadní voj Buquoyova vojska pod vedením Baltazara Marradase, jejž před
úplným zničením zachránily hlavní síly včasným návratem na bojiště. Hlavní střetnutí se nejspíše odehrálo v zúženém prostoru terénní šíje mezi rybníky Dvořiště a Koclířov, i když není
vyloučeno, že menší část Buquoyova vojska ustupovala přes hráz mezi Koclířovem a
Velkým Tisým. Ovšem větší strategický význam v neprůchodném terénu nepochybně měla
již zmíněná šíje, kde byly v posledních letech první republiky nikoli náhodou vybudovány
čtyři lehké objekty vz. 37 („řopík“), z nichž jeden typu D-2-Z se dochoval.
O samotném průběhu listopadového střetnutí roku 1618 mnoho nevíme – zřejmě se omezil na vzájemné ostřelování z děl, ale i ručních palných zbraní. Protože stavovští měli výraznou početní převahu, která se zřejmě projevila i v počtu dělových hlavní, mohli hovořit o
úspěchu, protože opanovali bitevní pole. Nicméně poměr ztrát, jež uvádí „vítězná“ strana
(1500:200 mužů ve svůj prospěch) nutně působí podezřele a je nutno jej na jedné straně
bezpochyby podstatně snížit a na druhé poněkud zvýšit. Kromě toho Buquoyův záměr
dosáhnout s málo početným vojskem Českých Budějovic a pevně se tam usadit se začal
naplňovat již v den bitvy, zatímco Thurnovi nezbylo než zaujmout postavení u Lišova.
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Katoličtí vojáci tak získali v jižních Čechách důležitou základnu k dalším bojovým akcím, což
předznamenalo další průběh střetnutí přinejmenším v jižních Čechách po dobu následujících
dvou let. Buquoyovo postavení v Českých Budějovicích se záhy ukázalo natolik hrozivým, že
v létě 1619 musely být značně posíleny stavovské posádky v Třeboni a Soběslavi, v jejichž
prostoru se po návratu z prvního nezdařeného tažení na Vídeň nalézal i Thurnův hlavní stan.
Poté, co se hlavní dějiště válečných akcí přesunulo na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous,
se kraj na sever a severovýchod od námi sledovaného regionu stal svědkem selských bouří,
jež měly jistý ohlas i na Třeboňsku.
Na počátku března 1620 stavovská posádka Třeboně odrazila jeden z diverzních nájezdů,
jež systematicky podnikali císařští vojáci z Českých Budějovic; v první květnový den se jejich
cílem stala rovněž Soběslav. V té době již selské rebelie zachvátily celé jižní Čechy, tj. včetně Třeboňska. Počátkem léta 1620 zaznamenala obě města průchod jednotek generála stavovského dělostřelectva Petra Ernsta hraběte Mansfelda – ten však krátce nato uzavřel příměří s armádou císaře Ferdinanda II. a bavorského vévody Maxmiliána I., jimž tak usnadnil
pochod na Prahu a vítězství v bitvě na Bílé hoře – bez jednoho dne přesně dva roky po první
polní bitvě třicetileté války u Lomnice nad Lužnicí.
Císařské vojsko poté dobylo řady měst – na podzim 1621 kapituloval Tábor, zatímco
Třeboň setrvala díky své poloze i opevnění (přirozenému i umělému) v odporu až do jara
1622, když vyprchaly poslední zbytky naděje na pomoc zvenčí. Strategického významu
Třeboně si byli v důsledku této zkušenosti vítězní Habsburkové dobře vědomi – nejenže ji
po celou dobu třicetileté války nedali z rukou, ale starali se dobře i o její opevnění. Proto také
poslední ze švédských ofenziv proti českým zemím v roce 1648 postihla nikoli ji, nýbrž v
celém regionu pouze Soběslav. Je zajímavé, že v době obležení Vídně osmanskou armádou roku 1683 se jižní Čechy připravovaly na možný vpád Turků nebo Tatarů. Na Zlaté stoce
se tehdy prováděly úpravy, jež měly v případě potřeby vést k rozsáhlému zaplavení
Třeboňska a proměnit město ve snadno hájitelný ostrov.
Od války o rakouské dědictví po zánik monarchie
V důsledku třicetileté války se habsburské soustátí ve střední Evropě proměnilo z personální unie v unii dynastickou, jejíž integrita byla po stu letech existence zásadně ohrožena.
Na podzim 1741 vtrhla do jižních Čech francouzsko-bavorská vojska a jeden silný odřad
postupoval z Českých Budějovic přes Třeboň na Jindřichův Hradec, na jehož předměstí
však utrpěl porážku od vojáků české a uherské královny Marie Terezie, načež se stáhl přes
Veselí nad Lužnicí k Týnu nad Vltavou. Další bojové akce války o dědictví rakouské (1740–
1748) a sedmileté války (1756–1763) se jižním Čechám vyhnuly, zdejší města však v důsledku organizované péče o raněné a nemocné vojáky poznala i odvrácenou tvář obou konfliktů. V květnu a červnu 1757, kdy byla pražská města obléhána Prusy, se uvažovalo o prokopání hráze Rožmberka a předpokládaná záplavová vlna měla smést pruské pontonové
mosty, aby obléhatelé na pravém a levém břehu Vltavy ztratili vzájemné spojení.
Války mívají za následek snahu o urychlené řešení věcí, která by jinak narážela na tradiční zkostnatělost toho, co dnes označujeme za veřejné mínění. Po skončení konfliktu o
rakouské dědictví naléhavě vyvstala potřeba poštovního spojení z Prahy přes Veselí nad
Lužnicí do Gmündu a z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce. Třeboň se jako poštovní stanice stala křižovatkou dvou spojů, což se pozitivně projevilo na stavu příslušných silnic. Postupně se do roku 1850 napřímily, zpevnily a přibyly i příkopy (škarpy) a krajnice
(pankejty).
Již v zimě 1744–1745 tábořila v kraji poprvé ruská pomocná vojska a totéž se opakovalo
na přelomu let 1799 a 1800 za druhé koaliční války s revoluční a napoleonskou Francií. Štáb
III. armádního sboru Suvorovovy armády se nacházel v Českých Budějovicích a jednotlivé
jednotky téměř po všech městech jižních Čech. Za války roku 1866 zaujaly v důsledku pro82

hrané bitvy u Hradce Králové rakouské zajišťovací síly v jihozápadních Čechách linii od
Klatov přes České Budějovice až po soutok Rakouské a Moravské Dyje a do 7. srpna
postoupily na čáru Cheb – Plzeň – Tábor – Jindřichův Hradec.
Roku 1866 tak vyvrcholilo rakousko-pruské soupeření, jež mělo otevřený počátek v roce
1740, i když ohlas všech„slezských válek“ zaléhal do jižních Čech jen velice zprostředkovaně. Habsburská monarchie se změnila v personální unii rakousko-uherskou, zatímco spojení českých a alpských zemí se již dříve utužilo v unii reálné. Pomalu, ale jistě rostoucí nechuť
českého národa k habsburskému „nevděku“ posléze vyústila ve výrazném podílu na rozbití monarchie a zřízení první československé republiky. Dnes si ovšem málokdo uvědomuje,
že základy právního státu, tržní ekonomiky a občanské společnosti byly položeny dávno
před rokem 1918.
V průběhu industrializace českých zemí se Třeboňsku manufakturní, a posléze tovární
výroba víceméně vyhnuly. Není divu, že k tradičnímu rybnikářství a pivovarnictví přibyly
„ekologické obory“ jako turistika, sportovní vyžití, a zejména lázeňství. Do Třeboně dorazil
počátkem roku 1870 první vlak, a sice od Prahy přes Veselí nad Lužnicí; s ním pochopitelně i vlaková pošta. Provoz zabezpečovalo telegrafní spojení a od roku 1903 také veřejná
telefonní síť. Uvažovalo se rovněž opakovaně o výstavbě „úzkokolejky“ s elektrickým vedením do Českých Budějovic a vždy s odkazem na Křižíkovu tratí z Tábora do Bechyně, ale
nedostatek financí nakonec celý projekt pohřbil. Ukázalo se totiž, že silniční spojení z
Budějovic do Jindřichova Hradce po náležité modernizaci Třeboni zcela postačuje.
Od vzniku Československa po jeho rozpad
Existence první republiky byla vážně ohrožena ve druhé polovině 30. let 20. století, což se
projevilo budováním poměrně souvislého pásma lehkých opevnění o dvou sledech jižně od
čáry Jindřichův Hradec – Třeboň – České Budějovice. Odpovědnost za jeho stavbu a ostrahu v námi sledovaném regionu převzalo velení 5. divize v Českých Budějovicích a její útvary v činné (prezenční) službě obsadily hranice a hlavní pásmo obrany v čase mnichovské
krize 1938. Zhruba v úseku Jindřichův Hradec – Vyšší Brod tak vznikla Hraniční oblast (HO)
31 v síle divize jako součást VI. armádního sboru, jemuž velel generál Rudolf Viest (zahynul
v německém zajetí po potlačení povstání na Slovensku v roce 1944). V rámci sboru měla
působit i 4. rychlá divize, jež se rozvinula v hloubi obrany, přibližně v prostoru Kardašova
Řečice – Veselí nad Lužnicí.
Na horním toku Lužnice naopak zaujala postavení 2. obrněná (tanková) divize 14. německé
armády, jež měla za úkol podporovat na pravém křídle postup hlavních sil 12. armády ve všeobecném směru Vyšší Brod – České Budějovice – Tábor a předpokládaném vedlejším směru
České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč. Není známo, jak by ozbrojená konfrontace –
konkrétně v jihočeském prostoru – probíhala, protože očekávaný konflikt byl mnichovskou
smlouvou dočasně oddálen. Jisté je, že němečtí ženisté v době okupace Československa
(1939–1945) podstatnou část pevnostních objektů na Třeboňsku odstranili. Kromě výše uvedeného „řopíku“ typu D-2-Z snad stojí za zmínku ještě objekt A-180-Z u železniční trati mezi
stanicemi Chlum u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí.
Dne 10. května 1945 skončila na Třeboňsku druhá světová válka i nacistická okupace,
společně s příchodem jednotek 9. gardové armády 2. ukrajinského frontu. Skutečnost, že
se sovětská vojska zmocnila převážné většiny Československa, měla za následek, že se
celá země ocitla na východní straně „železné opony“. To mělo svůj dopad i na třeboňský
region, neboť obnovenou státní hranici s Rakouskem obsadily jednotky finanční stráže a
Sboru národní bezpečnosti. Navzdory skutečnosti, že Třeboňsko sousedilo se sovětskou
okupační zónou, zabezpečovaly ostrahu hranic z týlu vojenské asistenční oddíly. V důsledku únorového převratu roku 1948 postupně převzala ostrahu hranic Pohraniční stráž (PS) –
na hranici s Rakouskem nejprve na úrovni oddílů a později brigád, stejně jako na hranici se
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Spolkovou republikou Německo. Patnáctá brigáda PS, jejíž velitelské stanoviště se nacházelo v Českých Budějovicích, se členila na jednotlivé roty, které byly dislokovány mimo jiné
na Třeboňsku – například ve Staňkovském lese pod Přední Maršovinou (kóta 501), či mezi
Dubovicí (kóta 486) a Nadějovem (kóta 512).
Hranice se stávala stále neprůchodnější, dokonce navzdory neutralitě Rakouska, vyhlášené roku 1955. I rakouská armáda si byla vědoma strategického významu Třeboňska na
jedné a Waldviertelu na druhé straně hranice, a proto jižně od důležité komunikační spojnice Třeboň – Schrems – Horn – Stockerau zřídila vojenský výcvikový prostor Allentsteig. K
vojenské konfrontaci v oblasti Třeboňska a Waldviertelu nedošlo, i když politická atmosféra
po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 podstatně
„zhoustla“. Vítězství svobodného světa ve „studené válce“ způsobilo, že se hranice obou
jmenovaných regionů stala hranicí mírovou – a po zapojení České republiky do schengenské unie si zachovává převážně kulturně-psychologický smysl.
Snad abychom nepropadli přílišnému optimismu – nedávná koronavirová psychóza ukázala, jak ji může většina politiků (zvláště u nás se takových vyskytuje vysoký počet na jeden
kilometr čtvereční) využít k prosazení nečistých zájmů pod rouškou „veřejného blaha“.
Doufám, že až jubilant shlédne tento skromný příspěvek, budou provizorní zátarasy, jež
nejen na hranici s Rakouskem vyrostly jako houby po dešti pouhou historickou epizodou,
ale i varovným mementem.

Resumé

Třeboňsko – komunikační uzel a strategický region
Třeboňsko – zhruba v rozsahu dnešní chráněné krajinné oblasti – nepatřilo v pravěku a
raném středověku mezi regiony s trvalejším a významnějším osídlením. Koncem 12. století
se od Čech politicky i administrativně oddělilo Vitorazsko (Weitra) a jedna z důležitých „zemských stezek“ zaujala definitivně trasu Praha – Benešov – Sezimovo Ústí – Veselí nad Lužnicí
– Třeboň – Gmünd – Zwettl – Krems – Vídeň (Wien). V místech nynější Třeboně se křížila s
další významnou stezkou z Českých Budějovic směrem na Jindřichův Hradec. Je zajímavé,
že část prvně jmenované trasy na území naší republiky je v dnešní době do značné míry
identická se silnicí I. třídy a železniční tratí pro dálkovou dopravu. V důsledku stavby „císařské silnice“ – zahájené ve druhé polovině 18. století – se z Třeboně stala jednou z poštovních stanic. Počátkem roku 1870 sem dorazil ve směru od Prahy první vlak zabezpečený
telegrafní, a později i telefonní linkou. Třeboňsko však dodnes zůstává nejvýznamnější rybničnou oblastí u nás a v minulosti se stalo kvůli terénním podmínkám takřka nedobytnou
pevností, jak se ukázalo v čase husitských válek a prvním období války třicetileté. Ne náhodou byla Třeboň posledním opěrným bodem odbojných českých stavů na území nynější
republiky až do jara 1622. Nevíme, jak by se obranyschopnost regionu projevila v roce
1938, ale mnozí dosud pamatujeme, že účinnost „železné opony“ se projevovala především
proti „vnitřnímu nepříteli“. Dnes je totiž známo, že žádná hrozba „zvenčí“ nehrozila. Doufejme, se obranná i ochranná opatření v tomto smyslu do budoucnosti – a nejen Třeboňsku
– vyhnou.
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Předznámkový dopis odeslaný z Třeboně (otisk podacího razítka Wittingau vlevo nahoře)
do Klosterneuburgu v Dolních Rakousích z roku 1837, sbírka O. Špreňara.

Litografická pohlednice Třeboně - koláž, sbírka O. Špreňara.

85

Úvod do poštovní hipomobilní techniky v českých zemích
Martin Jahoda
Počátek víceméně pravidelné, avšak nepříliš časté poštovní přepravy v českých zemích se
datuje do roku 1527, kdy český král Ferdinand I. Habsburský nechal zřídit řádné poštovní spojení Prahy s Vídní. Na trati byly ve vzdálenosti cca 2–3 poštovních mil (přibližně 15–22,5 km)
rozmístěny stanice sloužící k výměně unavených koní za čerstvé, což dopravu výrazně zrychlovalo. Zpočátku pošta sloužila pouze k přepravě panovnických a úředních zásilek, ale
zhruba od poloviny 16. století ve velmi omezené míře i soukromých. Od konce téhož století byla povolena také poštovní doprava osob. V souvislosti s jejím zavedením a pro případ
přepravy rozměrnějších zásilek vzrůstala potřeba vybavovat poštovní stanice koněspřežnými vozy.1
Prvním typem poštovního koněspřežného vozu v českých zemích se stal v 16. století tzv.
kotčí (kočí) vůz (currus kotsi/kochy, Gotschiwagen, Kutschwagen). Zkonstruován byl kolem
poloviny 15. století pravděpodobně v uherské vesnici Kocs.2 Šlo o lehký, na svou dobu rychlý čtyřkolý vůz, řízený z kozlíku a určený k dopravě obvykle dvou až tří osob, případně i zásilek. Tažen byl dvoj- nebo trojspřežím a za jeho rychlostí stála nejen malá hmotnost, ale i korba
upevněná na podvozku. Na tehdejších hrbolatých cestách by totiž zavěšení korby na řetězech
či řemenech zabraňovalo rychlejší jízdě kvůli přílišnému kymácení. Aby se však cestující tolik
nevystavovali nepříjemným otřesům, byly lavice neseny řemeny nebo řetězy a opatřeny polštáři či kožešinami. Korba vozu, v zadní části zvýšená, sestávala z dřevěné konstrukce vypletené proutím. Byla buď zcela otevřená, nebo polokrytá s plachtou zastřešující zadní lavici.3
Kotčí vozy se postupně rozšířily na většinu evropského území a z termínu „kotčí“ bylo v mnoha
evropských jazycích odvozeno nejen pojmenování vozataje – kočí, ale i odpružených koněspřežných dopravních prostředků – kočárů. V českých zemích byly kotčí vozy používány přibližně do konce 18. století. Jelikož se kvalita některých silnic v této době již zvýšila, spočívala
někdy alespoň zadní část korby na řetězech či řemenech, aby se jízda stala pohodlnější.
Nejpozději v polovině 17. století začala pošta v českých zemích provozovat další typ vozu,
kolesku neboli kalesu (Calesche, Kalesche, Kaletsche).4 Byl to lehký, obvykle čtyřkolý vůz
pro přepravu osob a zásilek, tažený dvěma až čtyřmi koňmi a řízený postiliónem (poštovním vozkou) z kozlíku nebo tzv. podsedního koně.5 Korba zavěšená vysoko nad zemí na
řetězech či řemenech byla polokrytá nebo zcela otevřená. Koleska je zmíněna v poštovním
řádu vydaném 16. prosince 1748 císařovnou Marií Terezií, podle nějž měl každý poštmistr
neustále disponovat minimálně dvěma vozy tohoto typu.6 Od 18. století byly kolesky kvůli
většímu pohodlí cestujících odpružené. Po zavedení tzv. poštovních rychlíků (Eilpostwägen)
v habsburské monarchii roku 1823 byly v případě velkého počtu pasažérů nasazovány jako
přídavné vozy (Beikaleschen, obecně Beiwägen)7, které musely dle pozdějšího nařízení dorazit vždy společně s rychlíky na následující poštovní stanici.8
Počátkem 18. století začala rakouská pošta využívat rychlých dvoukolých vozů, zvaných
šéza (Chaise, franc. Chaise de Poste). Zkonstruovány byly okolo roku 1664 ve Francii, z níž
se rozšířily do dalších evropských států včetně podunajské monarchie. Kostru podvozku
tvořily dvě ojní rozsochy spojené přední a zadní rozpěrou, umístěné na nápravě. Vyšší rychlost vozu byla umožněna důmyslným systémem trojitého odpružení kabiny, které mírnilo
otřesy ve vertikálním směru, a také jejím vymezením vůči ojním rozsochám a kolům pomocí řemenů potlačujících horizontální kymácení. V přední části byla kabina zavěšena na řemenech prostřednictvím kovových pér, připevněných k podlaze. Druhé odpružení představovala klešťovitá péra v zadní části vozu, podobající se račím klepetům, k nimž byla spodní část
kabiny uchycena řemeny. A konečně třetí odpružení bylo zajištěno tzv. Dalemovými péry9
ve tvaru protáhlého písmene S, umístěnými rovněž na zádi. Kabina k nim byla upevněna
řemeny vedoucími přibližně z poloviny její výšky. Šéza byla určena k dopravě tří osob: dvou
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sedících v uzavřené kabině a jedné, obvykle sluhy, která obsadila nezastřešené sedátko nad
klešťovitými péry. Tažena byla zpravidla dvěma koňmi – první byl zapřažen mezi ojními rozsochami, zatímco druhý byl připřažen pomocí rozporky k levé rozsoše a plnil funkci podsedního koně.10
Zásadní zlom v dopravě osob a zásilek v českých zemích nastal 1. července 1749, kdy se
uskutečnila první jízda diligence (Diligenze, franc. diligence = dostavník). Ve zkušebním
provozu a na svůj náklad ji na trati Praha–Vídeň zorganizoval norimberský vrchní poštmistr
baron Michael von Lilien, pověřený císařovnou Marií Terezií. Diligence se podobně jako
předtím šézy rozšířily z Francie do dalších evropských států, a proto o jejich zavedení uvažovali i v rakouské monarchii. Jelikož se náležitě osvědčily, začala je od následujícího roku
provozovat poštovní správa ve vlastní režii. Byly zřizovány na hlavních silnicích, na něž vyjížděly zpravidla jednou až dvakrát týdně. Jejich výhoda spočívala zejména v pravidelnosti
jízd, díky níž představovaly skutečný počátek hromadné dopravy osob.11 V patentu císařovny z 5. srpna 1750 jsou uvedeny diligence vyjíždějící na trati spojující Vídeň s Lincem,
Pasovem, Terstem a Prahou, a to nejen v denních, ale i nočních hodinách. Dále je zmíněno
plánované zahájení spoje do Opavy a Vratislavi k 29. srpnu 1750. Kromě osob jimi mohly
být přepravovány také balíky a peněžní zásilky.12 Diligence byly čtyřkolé, poměrně těžké a
pomalé. Jejich kapacita činila minimálně čtyři osoby a byly taženy obvykle čtyř- nebo pětispřežím. Postilión je řídil nikoli z kozlíku, nýbrž přímo z podsedního koně, takže celou jízdu
absolvoval v sedle.
Jako reakce na zvýšenou potřebu korespondenčního styku s hlavními správními centry
byla výše uvedeným patentem z 5. srpna 1750 zavedena v rakouské monarchii pravidelná
každodenní přeprava listovních zásilek poštovními vozy, zvaná journaliere (Journalier-Post).
Zpočátku spojovala Vídeň se Štýrským Hradcem, Prahou, Brnem, Olomoucí, Znojmem a
Prešpurkem (Bratislavou).13 Kromě větší přepravní kapacity zajišťovala i rychlejší dopravu.
Aby se jí dosáhlo, musel poštovní personál pod hrozbou pokut striktně dodržovat jízdní řád.
Od roku 1789 mohli být journalierami v omezené míře dopravováni i cestující, kteří ale směli
nastupovat pouze ve výchozí stanici, aby nedocházelo ke zpoždění.14
Díky diligencím se poštovní koněspřežná doprava na hlavních tratích rakouské monarchie
stala pravidelnou a hromadnou, nicméně její rychlost časem nepostačovala. Proto byl
3. května 1823 učiněn zásadní krok. Podobně jako v Anglii, Francii nebo Prusku, kde již byly
provozovány, se na trati Vídeň–Brno uskutečnila první z pravidelných jízd tzv. poštovních
rychlíků neboli spěšných poštovních vozů (Eilpostwägen, Posteilwägen, Eilwägen, Passagiers-Wägen, Personeneilwägen), která trvala pouhých patnáct hodin včetně jedné na
odpočinek a oběd. Zúčastnil se jí i ředitel c. k. jízdních pošt Maxmilián z Ottenfeldu, autor
této reformy poštovní přepravy. Jelikož se jízdy osvědčily, byly postupně zaváděny na hlavních spojích v celé monarchii. Trasy Vídeň–Brno a Vídeň–Praha zpočátku obsluhovaly kryté
odlehčené vozy s pohodlnými sedadly pro devět osob. Kromě cestujících mohly převážet
pouze příruční zavazadla nebo peněžní psaní a malé zásilky peněz.15 Již od poloviny 20. let
bylo umožněno některými rychlíky dopravovat navíc i listovní zásilky.16 Vozy měly kabinu
zavěšenou pomocí řemenů na listových pérech ve tvaru písmena C, která tlumila vertikální
otřesy a jsou dobře zachycena na dobových vyobrazeních. Největší dostavníky pojmuly až
dvanáct osob, z nichž osm bylo usazeno ve dvou uzavřených čtyřmístných oddílech a zbývající na venkovním dvojsedadle v přední a zadní části vozu. Taženy byly obvykle čtyřspřežím. Na dochovaných ilustracích je patrné, že postilión neřídil spřežení z kozlíku, nýbrž z
podsedního koně. Doprava se výrazně zrychlila – zatímco diligence urazila trať Vídeň–Praha
za téměř 5 dní, poštovní rychlík za pouhých 36–39 hodin.17 Vyšší přepravní rychlost nebyla
jen důsledkem konstrukčního vylepšení vozů jezdících též v nočních hodinách, ale i pevně
stanovených časových limitů – například na výměnu koní nebo občerstvení. Značně pomohla také výstavba umělých silnic, které byly v habsburské monarchii pomalu budovány od
konce 30. let 18. století. Aby poštovní rychlíky nezdržovalo přílišné zatížení, byly pro přepra87

vu těžších zavazadel a zásilek určeny zpravidla dvouspřežní pomalejší nákladní vozy,
tzv. brankardy neboli brankardové vozy (Brancardwägen), s korbou zavěšenou pomocí řemenů na pérech.18 I na nich byla k dispozici sedadla pro cestující, obvykle dvě nekrytá.19 V případě, že cestující nestihli nebo jim nevyhovoval pravidelný spoj, mohli jet za zvýšený poplatek tzv. zvláštním poštovním rychlíkem neboli zvláštním spěšným vozem (Separat-Eilwagen)
lehké konstrukce se čtyřmi sedadly, vypraveným pouze pro ně. To platilo i v případě jedné
osoby, avšak jen pod podmínkou, že zaplatila též zbylá tři místa ve voze.20 Roku 1833 byly
na některých hlavních tratích zavedeny čtyřsedadlové spěšné vozy listovní pošty (Briefposteilwägen). Jejich hlavní úkol představovala rychlá doprava listovních zásilek, peněžních
dopisů a malých balíčků, které však nesměly podléhat celní revizi. Kromě toho ale mohly
převážet i tři cestující s příručními zavazadly a konduktéra.21 Taženy byly dle zatížení dvěma
či třemi koňmi.22 Poštovní rychlíky se staly nedílnou součástí krajinného a společenského
koloritu, nicméně již od 40. let 19. století byly nahrazovány nastupující parní železnicí.
Nelze vyloučit, že některé poštovní rychlíky měly nápravy odpruženy eliptickými listovými
péry, která si nechal roku 1804 patentovat Angličan Obadiah Elliot, ačkoli se na dostupných
dobových vyobrazeních neobjevují, což ale může být v určitých případech autorovým zjednodušením. Umožňovala rychlejší jízdu a postupně se stala (nebo jejich variace jako např.
půleliptická péra) součástí téměř všech kočárů. Potřeba odpružení je dokonce zmíněna ve
Služebním řádu pro c. k. poštovní stanice – ve znění z roku 1839 se uvádí, že každá stanice
musí být pro dopravu cestujících opatřena vozy „zavěšenými na pružinách“, tj. s kabinou
připevněnou pomocí řemenů na péra ve tvaru písmena C. V novelizované verzi z roku 1856
je tento požadavek doplněn o další možnost – vozy „spočívající na pružinách“, tj. s nápravami odpruženými eliptickými (půleliptickými apod.) péry. Kvůli ochraně před nepříznivým
počasím měly být obě zmíněné verze buď uzavřené, nebo vybavené stříškou a bočními
závěsy (od roku 1856 i skleněnými okny), a rovněž zavazadlovým prostorem. Interiér musel
být zachováván v čistotě a poskytovat patřičný komfort díky polstrovaným sedadlům s opěradly. Na vozech byla povinnost uvádět název poštovní stanice a v letech 1856–1884 i jejich
pořadové číslo. Přídavné vozy ke státním poštovním jízdám musely zajišťovat pohodlí až čtyřem osobám a disponovat patřičným zavazadlovým prostorem, a proto se především na
hlavních tratích měly podobat státnímu čtyřmístnému, tzv. zvláštnímu vozu (Separatwagen).
K přepravě listovních zásilek a štafetovým jízdám23 musely být nasazovány vozy té nejlehčí konstrukce a pytle se zásilkami v nich měly být řádně chráněny před ztrátou a poškozením. Povoleny byly menší vozy s uzavřenou skříní typu kariolek nebo otevřené, každopádně s podmínkou, že budou opatřeny alespoň drátěným řetězem pro připevnění pytlů a
voděodolnou plachtou. Všechny zmíněné vozy měly být udržovány v provozuschopném
stavu a disponovat šupkami24 pro jízdu v kopcovitém terénu; od roku 1856 v nutných případech i lucernami.25
Typickým poštovním vozem českých zemí 19. a počátku 20. století byl dostavník (Poststellwagen, Postomnibus) používaný k dopravě osob, kombinované případně s přepravou
zásilek. V takovém případě se nazýval vozem smíšené („malevní“) pošty (Mallepostwagen,
Mallewagen), která tvořila páteř poštovního silničního přepravního systému napojovaného
od 50. let 19. století na vlakové pošty.26 Pokud byl určen k mimořádným jízdám, které si cestující zaplatili mimo jízdní řád, šlo o tzv. zvláštní vůz (Separatwagen). Dostavníky byly taženy
zpravidla dvěma nebo třemi koňmi a obvykle měly kabinu pro čtyři osoby, opatřenou střešním
zábradlím, za nějž se ukládala zavazadla či balíky a pytle. Pod kozlíkem se nalézala menší uzamykatelná schrána na cenné zásilky, aby je měl postilión nablízku. Záď tvořila větší uzamykatelná schrána, nazývaná „magacín“ (Magazin), která byla u vozů smíšené pošty zpravidla
objemnější. Kabiny dostavníků byly natřeny v rakouských státních barvách, žluté a černé, jejichž nepřehlédnutelná kombinace již zdálky dávala vědět, jaký vůz přijíždí. V typovém katalogu silničních povozů rakouské poštovní správy z 90. let 19. století se tzv. zvláštní vůz nachází
pod římskou číslicí X.27 Ve stejném barevném provedení byly nasazovány poštovní landauery
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(Postlandauer, Landauer) pro dopravu osob, zavazadel a zásilek. Mezi jejich přednosti patřila
sklopná střecha, díky níž zajišťovaly náležitý komfort za každého počasí. Typ XI byl vybaven
kabinou pro čtyři cestující.28 Na obzvlášť vytížených tratích jezdil typ XX – velkokapacitní kupélandauer (Kupé-Landauer, Coupé-Landauer) až pro deset osob.29
K malým vozům se řadil listovní sběrný vůz (Briefsammelwagen) zkonstruovaný ke svozu
zásilek ze sběrných schránek umístěných mimo poštovní služebny v důsledku zavedení
rakouských poštovních známek roku 1850. V katalogu jsou uvedeny dva typy, III a novější XVI.
Byly to jednospřežní čtyřkolé vozy s nízkou oplechovanou skříní, nahoře opatřenou dvěma
víky, o objemu 0,6 m³, resp. 0,3 m³, hmotnosti 455 kg, resp. 359 kg a nosnosti 450 kg, resp.
300 kg. Kratší a zároveň novější vůz tak měl o polovinu menší objem skříně a o třetinu nižší
nosnost než starší typ III. Oba byly vybaveny lampou umístěnou vlevo od kozlíku.30
Mezi menší typy poštovních vozů patřila jednospřežní kariolka (Cariolwagen, Kariolwagen,
franc. carriole = kára, polovůz). Jezdila především na trasách, kde nebylo nutné zřídit
povoznou (jízdní) poštu (Fahrpost, fahrende Post)31 a převážela malé balíkové zásilky společně s listovními a peněžními.32 S rozvojem železniční dopravy je vozila rovněž mezi poštovními služebnami a nádražími.33 Někdy přepravovala též cestující34 a v případě obtížného terénu mohla být tažena i dvojspřežím.35 Ve výše zmiňovaném katalogu se nalézá pod
typovým označením II a XXIII. Šlo o čtyřkolé vozy (kariolky však existovaly i dvoukolé) s uzamykatelnou oplechovanou skříní o objemu 0,9 m³, resp. 1,19 m³, hmotnosti 400 kg, resp.
450 kg a nosnosti 500 kg, resp. 700 kg. Byly vybaveny lampou na levém boku a střešním
zábradlím, vymezujícím vnější prostor pro zásilky. Starší typ II měl přední a zadní část podvozku spojenu rozvorou.36 V první či druhé dekádě 20. století byl dodáván menší typ XVIa
s uzamykatelnou skříní bez zábradlí o objemu 0,85 m³, hmotnosti 425 kg a nosnosti pouhých 300 kg, jenž byl nasazován také k vybírání schránek.37
Větším typem byl balíkový doručovací vůz (Post-Packet-Bestellwagen, Postpaketbestellwagen) používaný k rozvozu balíkových zásilek adresátům. V katalogu je uveden pod typovým označením IV v podobě jednospřežního čtyřkolého vozu o hmotnosti 555 kg, nosnosti
800 kg, s uzamykatelnou oplechovanou skříní o objemu cca 2 m³, opatřenou střešním
zábradlím pro další zásilky. Ta byla kvůli pohodlnější nakládce či vykládce zahloubena v
zadní části, do níž se vstupovalo dveřmi. K výbavě patřila lampa na levém boku korby.38 Dle
Popisu c. k. poštovních vozů z první či druhé dekády 20. století, v němž jsou podrobně charakterizovány některé z katalogových typů, se uvnitř skříně vpravo za dveřmi nacházelo
sklopné sedátko pro doručovatele. Naproti němu byla připevněna uzamykatelná dřevěná
skříňka na malé zásilky a průvodky. Doručovatel mohl setrvávat v nákladovém prostoru i za
jízdy, o čemž svědčí táhlo napojené na zvonek umístěný vpravo od kozlíku, sloužící pro
snadnější komunikaci s postiliónem.39
K přepravě balíkových i listovních zásilek byl určen nákladní vůz (Packwagen). V katalogu
jsou uvedeny jednospřežní typ V a dvouspřežní typy VII a XXII (každý bez zastřešených
sedadel posádky). Všechny měly pod kozlíkem uzamykatelnou schránu na cenné zásilky.
Šlo o čtyřkolé vozy s uzamykatelnou oplechovanou skříní, která byla v případě typu V a XXII
opatřena střešním zábradlím. Její objem byl cca 1,4 m³ (V), resp. 3 m³ (VII, včetně schrány
na cenné zásilky) a 5,7 m³ (XXII, včetně schrány na cenné zásilky). Hmotnost vozů činila
535 kg, resp. 900 kg a 1050 kg a nosnost 800 kg, resp. 1000 kg a 1500 kg. Zatímco první
dva byly vybaveny lampou na levém boku korby, typ XXII ji měl instalovanou na přídi.
Dveřmi na zádi typu V se vstupovalo do „zahloubené“ skříně. Zbylé dva jí sice opatřeny
nebyly, nicméně typ VII měl pro snadnější manipulaci se zásilkami odklápěcí střechu v zadní
části. Obrovský typ XXII měl skříň vysokou do té míry, že oba předešlé „zlepšováky“ nebyly potřeba. Na vytížených poštovních kursech byl rovněž nasazován typ VI – přídavný
nákladní vůz (Packbeiwagen). Jeho parametry se podobaly typu VII, avšak nedisponoval
schránou na cenné zásilky. Určitou ochranu posádky před nepříznivými povětrnostními vlivy
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poskytoval další typ – VIII – vybavený střechou,40 což platilo i o typu XXIIa, který byl dodáván v první či druhé dekádě 20. století jako odlehčená verze typu XXII. Jeho hmotnost činila pouhých 840 kg a nosnost 800 kg, naopak objem uzamykatelné skříně celých 7 m³, a tak
byl využíván k dopravě velkého počtu balíků menší váhy.41 Na rozdíl od balíkových doručovacích vozů neměly nákladní vozy dveře opatřené zamřížovaným oknem.
Mezi speciální vozy patřil listonošský vůz (Briefträgerwagen) sloužící k městské dopravě
listonošů z poštovního úřadu do vzdálených doručovacích okrsků. V katalogu se nachází
pod čísly XIV (lehčí typ) a XIX (těžší typ).42 Kabiny těchto vozů byly určeny pro přepravu
dvanácti osob. Další specifický dopravní prostředek představoval typ XXI – vůz silniční pošty
(Strassenpost-Wagen) určený k třídění a zpracovávání zásilek za jízdy v rámci velkých měst.
Aby v něm mohli dva úředníci vykonávat potřebnou činnost, byl vybaven zahloubenou skříní uvnitř opatřenou třídnicemi. Denní světlo poskytovaly střešní světlíky, dále dvě okna v
přední části a jedno na zádi ve dveřích.43 Roku 1903 se uváděl již jako zrušený.44 Vozy pro
tentýž účel disponovala i rakousko-uherská polní pošta.45
Všechny zmíněné typové vozy měly nápravy odpružené listovými péry a klikovou brzdu,
jejíž špalky působily na zadní kola. V případě prudších sjezdů byla u těch těžších upevňována pod zadní kolo smyková brzda, šupka. Kvůli rozlišení nikdy nechybělo pořadové číslo
vozu ani rakouský státní znak, dvojhlavý orel, doplněný tradičním symbolem pošty, poštovním rohem. Podvozky, kola a péra měly oranžovožlutou barvu s černým linkováním. Stěny
skříní vozů přepravujících pouze zásilky byly natřeny chromově žlutou barvou a ty boční většinou rozděleny na více polí širšími černými pruhy, po jejichž stranách se nacházely tenké
linky téhož zbarvení. Střechy byly černé a vnitřky skříní šedé.46 Protože poštovní správa
nedisponovala dostatečným počtem typových vozů, byly na základě smluvního vztahu
nasazovány i vozy tzv. podnikatelů poštovních jízd (Fuhrunternehmer), kteří poskytovali také
koně a vozky. Tato praxe pokračovala i po zániku monarchie. Poštovní správa však někdy po
podnikatelích požadovala, aby nepoužívali jakékoli dopravní prostředky. Od roku 1856 nařídila pro poštovní poselné jízdy (Postbotenfahrten)47 s dopravou osob řádně označené vozy
podobné státním. Musely mít odpružené nápravy nebo kabinu zavěšenou pomocí řemenů na
pérech, být zastřešené a disponovat polstrovanými sedadly s opěradly. Dále dostatečným
úložným prostorem a železnou či alespoň oplechovanou uzamykatelnou pokladnou na
peněžní zásilky, která měla být od roku 1884 pevně přišroubována k vozu, pokud netvořila
jeho nedílnou součást. V některých obvodech poštovních ředitelství směly být na tyto jízdy
nasazovány jen normované vozy;48 například nařízením ředitelství pošt a telegrafů v Praze
z 8. května 1888 byly v Čechách zavedeny vozy dle přesně stanovených parametrů, které na
základě smlouvy s ředitelstvím, jež nabyla účinnosti 1. června 1888, dodávala vídeňská dvorní továrna J. Rohrbachera. Šlo o tři variace jednospřežní dvousedadlové kariolky (Ia bez rozvory, Ib s rozvorou a Ic se skládací střechou) a tři typy dostavníků (II jednospřežní čtyřsedadlový, III dvouspřežní čtyřsedadlový a IV dvou- či trojspřežní šestisedadlový). Počet typů a jejich
podoba vycházely z průzkumu mezi poštmistry majícími zkušenosti s poštovní stájovou službou (Poststalldienst).49 Později je vyráběla i továrna na kočáry V. Brožík a syn v Plzni.50 Ještě
dříve než v Čechách se normované poštovní poselné vozy (Postbotenwägen, Postbotenfahrtwägen) šířily v Dolních Rakousích na základě výnosu ministerstva obchodu z 22. září 1877
prostřednictvím vídeňského poštovního ředitelství, které je podnikatelům prodávalo od dvorní
továrny na kočáry Schustala a spol. sídlící v severomoravské Kopřivnici.51
Po vzniku Československa se až do přelomu 50. a 60. let používaly podobné vozy pro vybírání, doručování a přepravu zásilek jako za rakousko-uherské monarchie. Typové vozy dodávala poštovní hospodářská správa a byly na boku v předních spodních rozích skříně označeny pořadovými čísly, pro každý typ zvlášť. Typy II–VI byly obvykle jednospřežní, zatímco
VII–XI a NV dvouspřežní. Typ I označoval ruční vozíky, v březnu 1953 však byl zařazen do provozu prototyp jednospřežního nákladního vozu pro kursovní jízdy s menším počtem zásilek
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v kopcovitém terénu, který se osvědčil a získal toto číslo od ručních vozíků.52 Mezi nejvíce
zastoupené patřily patrně listovní sběrný vůz III, balíkový vůz IV a nákladní vozy V a VII. Byly
vybaveny klikovou brzdou a nápravami odpruženými listovými péry.
Listovní sběrný vůz typu III ke svozu zásilek ze schránek byl jednospřežní, čtyřkolý, s nízkou oplechovanou skříní o objemu 0,45 m³, nahoře opatřenou víky. Jeho hmotnost činila
cca 400 kg a nosnost 500 kg. Někdy byl vpředu vybaven schránou na cenné zásilky o
objemu 0,18 m³. V přední části se na bocích nacházely též držáky na lampy.53 Hmotnost a
objem skříně byly průměrnou hodnotou obou typů z období monarchie, i přesto však měl
vůz vyšší nosnost, než větší předchůdce.
Poštovní vůz typu IV sloužil k doručování balíkových zásilek. Výjimečně byl vybaven schránou na cenné zásilky a pak sloužil ke kursovním jízdám. Byl to jednospřežní (s možností
zápřahu dvojspřeží) čtyřkolý vůz s uzamykatelnou oplechovanou skříní o objemu 3 m³,
opatřenou střešním zábradlím. Jeho hmotnost dosahovala cca 600 kg a nosnost 1000 kg.
Dveřmi na zádi se stejně jako u rakouského typu vstupovalo do „zahloubené“ skříně. Držák
na lampu byl umístěn vpředu na pravé straně, někdy se nacházel též na levé.54 V porovnání se svým předchůdcem z období monarchie měl větší objem skříně, hmotnost i nosnost.
Nákladní vůz typu V byl používán ke kursovním jízdám – obvykle k přepravě zásilek mezi
poštovní služebnou a nádražím, a také k doručování balíků. Byl jednospřežní (s možností
zápřahu dvojspřeží), čtyřkolý, s uzamykatelnou oplechovanou skříní o objemu 2,3 m³, opatřenou střešním zábradlím a doplněnou schránou na cenné zásilky o objemu 0,45 m³ v přední části vozu. Hmotnost a nosnost byly stejné jako u typu IV. Držák na lampu se umísťoval
vpředu na pravé nebo levé straně, případně na obou.55 Oproti předchůdci dosahoval větší
hmotnosti, nosnosti i objemu skříně.
Nákladní vůz typu VII sloužil ke kursovním a sběrným balíkovým jízdám. Byl dvouspřežní,
čtyřkolý, s uzamykatelnou oplechovanou skříní o objemu 4 m³, doplněnou schránou na
cenné zásilky o objemu 0,7 m³ v přední části vozu. Jeho hmotnost činila 840 kg a nosnost
1500 kg.56 Na rozdíl od typu z monarchie měl menší hmotnost, avšak větší nosnost i objem
skříně, v jejíž přední části se nacházel držák na lampu.
Z ostatních vozů byl typ II (kariolka) nasazován na kursovní jízdy s menším počtem zásilek, typ VI na kursovní jízdy a doručování balíků, typy IX, X a XI (nákladní vozy) ke kursovním a poslední dva z nich i sběrným balíkovým jízdám. Největší nákladní typ NV zajišťoval
spoje s velkým počtem balíkových zásilek.57
Co se týče barevnosti, bylo výnosem ministerstva pošt a telegrafů ze 4. února 1919 stanoveno, že „skříň vozů natřena bude automobilově šedou barvou a rozdělena na 6 polí
27 mm širokým modrým a po jeho obou stranách 4 mm širokým červeným pásem. Střecha
a železné součástky černě, špice a loukotě červeně, bílými a modrými čarami zdobené.“58
Tento předpis patrně platil jen pro typové vozy. Skříň byla dělena pásy pouze u těch větších.
Předpis o nátěru se změnil s největší pravděpodobností roku 1923, a to následovně: skříň
typových vozů měla mít šedomodrou (modrošedou) barvu, modrou (tmavomodrou) lemovku o šířce 40 mm a bílé linkování. Interiér vozu, střecha, zábradlí, brzda, stupátka, držadla,
ráfy a špičky ojek či ojí byly černé, zatímco kola, podvozek, péra, nápravy, oj a rozporky
cinobrově červené s bílým linkováním. Toto barevné provedení se aplikovalo minimálně do
roku 1936.59
Typové vozy byly postupně opatřeny několika vývojovými variantami loga Československé pošty. Jejich společný motiv představoval poštovní roh. V letech 1919–1923 byl doplněn umělecky ztvárněnou zkratkou ČSR a červeno-bílými šňůrami zakončenými střapci.
Změna ve znaku nastala roku 1923, kdy se v něm objevily šňůry se střapci v nových státních barvách (bílé, červené a modré) a zkratka ČSP (Československá pošta). K další úpravě došlo ještě téhož roku, kdy byla zkratka ČSP nahrazena malým státním znakem.
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Patrně poslední změna nátěru a částečně i loga je zachycena v návodu na linkování typových vozů z období asi kolem roku 1950. Podle něj měla mít skříň tmavomodrou barvu
odstínu č. 6 (Ultramarin) podle československé normy ČSN 1017-1927 a dvojí linkování:
rumělkově červenou barvou odstínu č. 14 a bílou odstínu č. 1. Podvozek (včetně kol) měl
být natřen cinobrově červenou s bílým linkováním, zatímco kovové součásti jako brzda,
stupačky, opěradla, kování ojí a hlav kol i střecha černou. Dosavadní logo s malým státním
znakem a poštovním rohem se aplikovalo již jen na větší vozy typu IV–XI, zatímco na malé
typu II a III příslušel jen znak bez rohu.60 Kdy přesně byly tyto změny zavedeny, dostupné
prameny neuvádějí.
V období rakouské i rakousko-uherské monarchie a Československé republiky byly v
oblastech s bohatší sněhovou nadílkou používány saně, případně sanice,61 které se nasazovaly místo loukoťových kol na nápravy kočárů. Saně byly jedno- až čtyřspřežní, kryté,
polokryté nebo otevřené. Osobní byly určeny k dopravě cestujících, případně zásilek.
Nákladní přepravovaly zejména balíky. Podobně jako dostavníky byly saně vybaveny klikovou brzdou, střešním zábradlím a lampou umístěnou na pravém, levém nebo obou bocích.
Koněspřežné vozy byly s poštou v českých zemích spjaty přibližně čtyři sta let, od 16. až
do počátku 60. let 20. století. Jejich pozvolný ústup započal s nástupem parní železnice ve
40. letech 19. století, kdy začaly být vytlačovány z dálkových tratí. Významnou roli si nicméně zachovaly v lokální přepravě. Od roku 1908 následovalo zavádění poštovních autobusů,
které je postupně nahrazovaly též v regionální dopravě osob a částečně i zásilek. Po vzniku
ČSR sice začaly být ve větší míře nasazovány automobily, i přesto tvořily hipomobilní kursy
ve 2. polovině 30. let přibližně dvě třetiny silničních jízdních spojů. Kvůli nedostatku vhodných
motorových vozidel se koněspřežné dopravní prostředky nejdéle udržely ve městech, zejména při doručování balíků, které rozvážely ještě na počátku 60. let minulého století.
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ROUBÍK, František: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až 18. století, in: Sborník Archivu Ministerstva
vnitra Republiky Československé, svazek X, Praha 1937, s. 169–184; ČTVRTNÍK, Pavel – GALUŠKA,
Jan – TOŠNEROVÁ, Patricia: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Liberec 2008, s. 182.
Vesnice Kocs se nalézá v Maďarsku nedaleko Budapešti.
LUSTIG, Alois – JEZDINSKÝ, Jaroslav: Od dřevěného kola k automobilu, Praha 1938, s. 40–44;
ČTVRTNÍK, P. – GALUŠKA, J. – TOŠNEROVÁ, P.: Poštovnictví..., s. 33.
ROUBÍK, F.: K vývoji poštovnictví…, s. 259, pozn. 276.
Podsední kůň byl zapřažen vlevo ve směru jízdy a z jeho hřbetu ovládal postilión celé spřežení
místo z kozlíku.
Sbírka Poštovního muzea (dále jen Sbírka PM), podsbírka Patenty a oběžníky (dále jen podsb. PaO),
inv. č. PaO 6, poštovní řád Marie Terezie, 16. 12. 1748.
Sbírka PM, podsbírka Dostavníková doprava (dále jen podsb. DD), inv. č. DD 14, Reise-Route von
Prag über Iglau nach Wien, cca 1828; Tamtéž, inv. č. DD 241, Kundmachung wegen Einführung
einer wochentlichen Eilfahrt zwischen Wien und Olmütz, Wien und Troppau, dann Wien und
Lemberg, 1. 10. 1826.
Dienst-Instruktion für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1839, č. 94, příloha A: Dienstbuch für den Postillon, s. 260; Sbírka PM, podsb. DD,
inv. č. DD 254, Knížka služební pro postilióna Tomáše Jiskru, 1. 4. 1852, s. 16.
Název získala podle jména vynálezce, francouzského zámečníka Dalema.
LUSTIG, Alois: Chaise de Poste, in: Československá pošta, telegraf, telefon, 1930, č. 6, s. 130–131;
LUSTIG, A. – JEZDINSKÝ, J.: Od dřevěného..., s. 74–75.
ČTVRTNÍK, Pavel: Poštovní kočáry 18. století, in: PTT revue, 1980, č. 5, s. 3–4 obálky; EFFENBERGER, Eduard: Aus alten Postakten. Quellen zur Geschichte der österreichischen Post, ihrer
Einrichtungen und Entwicklung, Wien 1918, s. 85. Do té doby byla poštovní doprava osob v
Rakouské monarchii zanedbatelná.
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Sbírka PM, podsb. PaO, inv. č. PaO 10, patent císařovny Marie Terezie, 5. 8. 1750.
Tamtéž.
ČTVRTNÍK, P. – GALUŠKA, J. – TOŠNEROVÁ, P.: Poštovnictví..., s. 45; EFFENBERGER, E.: Aus
alten..., s. 65.
ZÁBĚHLICKÝ, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích (od nejstarších
dob až do převratu), Praha 1927, str. 71–72; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 7, Bekanntmachung
wegen Einführung der Eil-oder Passagiers-Wägen von Seite der Anstalt der k. k. fahrenden Posten
auf dem Post-Course zwischen Wien und Prag, 12. 7. 1823.
EFFENBERGER, E.: Aus alten..., s. 87.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 11, Die k. k. österreichischen Posteilwagen im Jahre 1827;
Tamtéž, inv. č. DD 14, Reise-Route von Prag über Iglau nach Wien, cca 1828.
EFFENBERGER, E.: Aus alten..., s. 86–87.
ZÁBĚHLICKÝ, V.: Dějiny pošty…., str. 72; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 7, Bekanntmachung
wegen Einführung der Eil-oder Passagiers-Wägen von Seite der Anstalt der k. k. fahrenden Posten
auf dem Post-Course zwischen Wien und Prag, 12. 7. 1823.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 14, Reise-Route von Prag über Iglau nach Wien, cca 1828; LUSTIG, A. – JEZDINSKÝ, J.: Od dřevěného..., s. 86.
Poštovní konduktér neboli průvodčí měl na starosti řízení jízdy vozu přepravujícího cestující obvykle na dálkových trasách, zatímco postilión ovládal spřežení. K tomu více viz KRAMÁŘ, Jan:
Poštovní odívání v českých zemích. Monografie československých a českých známek a poštovní
historie, 25. díl, II. svazek, Praha 2012, s. 19–31.
ČTVRTNÍK, Pavel: Konec jedné epochy v dějinách poštovní dopravy, in: PTT revue, 1980, č. 6, s. 4
obálky; ROUBÍK, František: K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století,
in: Sborník poštovní historie jižních Čech, 1972, s. 31–32; Schematismus des Königreiches
Böhmen für das Jahr 1838, Praha 1838, s. 701–716.
Štafetová pošta (Estaffetenpost) představovala rychlý způsob přepravy listovních zásilek mj. díky
přednostní výměně koní a bezprostřední manipulaci se zásilkami.
Šupka (čuba, kolotěž) – smyková brzda v podobě vykovaného kusu železa, jenž se pomocí řetězu připevnil pod zadní kolo, které zablokoval a vůz tak brzdil smykem.
Dienst-Instruktion für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1839, č. 94, s. 232; Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt für
die Verwaltungszweige des österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 44–45; Unterricht
über den Postbeförderungsdienst auf Strassen, in: Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt für das
Verwaltungsgebiet des k. k. Handelsministeriums, 1884, č. 42, s. 313–314.
Ve vlakových poštách se zásilky zpracovávaly a třídily za jízdy. V rakouské monarchii byly první
zavedeny 1. 8. 1850 a postupně se staly páteří poštovní přepravy.
Viz Strassenfuhrwerke der k. k. Oesterreichischen Postanstalt, asi Vídeň 90. léta 19. stol., typ X. V
katalogu je uvedeno celkem dvacet dva typů spřežních vozů a jeden typ ručního vozíku. Tento příspěvek se nevěnuje těm, které byly určeny pro lokální využití mimo české země.
Tamtéž, typ XI.
Tamtéž, typ XX.
Tamtéž, typ III a XVI.
Povozná (jízdní) pošta se dělila na spěšnou poštu (Eilpost), smíšenou poštu (Mallepost) přepravující osoby i zásilky a nákladní poštu (Packpost) pro všechny druhy zásilek a v případě volného
sedadla i cestujícího. Nejpozději roku 1856 přibyly i kurýrní (zrychlené) jízdy (Courierfahrten). Viz
Dienst-Instruktion für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1839, č. 94, s. 241–242; Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt
für die Verwaltungszweige des österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 59.
Dienst-Instruktion für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1839, č. 94, s. 245; Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt für
die Verwaltungszweige des österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 69.
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ČTVRTNÍK, P. – GALUŠKA, J. – TOŠNEROVÁ, P.: Poštovnictví..., s. 80.
KALINA, Tomáš – KAHUDA, Jan: Kariolová pošta v českých zemích v 19. století, in: Paginae
Historiae 27/1. Sborník Národního archivu k životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc., Praha
2019, s. 284–285.
Dienst-Instruktion für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt der k. k. obersten Hofpostverwaltung, 1839, č. 94, s. 245; Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt für
die Verwaltungszweige des österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 69.
Strassenfuhrwerke…, typ II a XXIII.
Beschreibung der k. k. Postwagen, asi Vídeň 1. či 2. dekáda 20. stol., s. 11–12, 25.
Strassenfuhrwerke…, typ IV.
Beschreibung…, s. 3–4.
Strassenfuhrwerke…, typ V, VI, VII, VIII a XXII.
Beschreibung…, s. 15–16, 29.
Strassenfuhrwerke…, typ XIV a XIX.
Tamtéž, typ XXI. Velmi podobné vozy byly k tomuto účelu používány v Berlíně, viz Strassenpost in
Berlin (cit. 1. 5. 2020).
Dostupné z: https://www.kreisobersegmentstempel.de/aktuelle-beiträge/2016/.
TEUCHMANN, Hans: Der Postamtsverwalter. Ein Hilfsbuch für den Administrativ-, Rechnungs- und
Kasse-beamten, und für jeden leitenden und ausübenden Beamten der Verkehrsämter in
Oesterreich, Wien 1903, s. 604.
Šlo o tzv. manipulační vozy (Manipulationswägen). Dopravním prostředkům polní pošty se tento
příspěvek nevěnuje vzhledem k jeho omezenému rozsahu. Jejich částečné zpracování viz JAHODA, Martin: Doprava c. a k. polní pošty, in: Léta do pole okovaná 1914. Proměny společnosti a
státu ve válce, Praha 2015, s. 374–384.
Beschreibung…, s. 3–29; Strassenfuhrwerke…, popisované typy vozů.
Poštovní poselné jízdy zajišťovali podnikatelé poštovních jízd (Fuhrunternehmer). V jejich rámci
byly přepravovány zásilky listovní a povozné pošty, obvykle zároveň s cestujícími. Viz Unterricht
über den Postbeförderungsdienst auf Strassen, in: Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt für das
Verwaltungsgebiet des k. k. Handelsministeriums, 1884, č. 42, s. 333.
Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt für die Verwaltungszweige des
österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 44; Unterricht über den Postbeförderungsdienst auf Strassen, in: Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt für das Verwaltungsgebiet des
k. k. Handelsministeriums, 1884, č. 42, s. 314.
Einführung von Normalwagen zu den Postbotenfahrten, in: Cirkular-Verordnungen der k. k. Postund Telegrafen-Direktion für Böhmen, 1888, č. 276, s. 1747–1759; Sbírka PM, inv. č. DD 100, ilustrovaný ceník normovaných poštovních poselných vozů dvorní továrny J. Rohrbachera ve Vídni,
asi 1888.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 103, průvodní dopis k ilustrovanému ceníku normovaných poštovních poselných vozů firmy V. Brožík a syn, asi 90. léta 20. stol.; Tamtéž, inv. č. DD 102, ilustrovaný ceník normovaných poštovních poselných vozů firmy V. Brožík a syn, asi 90. léta 20. stol.
TEUCHMANN, H.: Der Postamtsverwalter, s. 602; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 101, Tableau
der in Niederösterreich zufolge Erlasses des hohen k. k. Handels-Ministeriums vom 22. Septbr.
1877, Z. 11937 durch die k. k. Post-Direction für Oesterreich u. d. Enns in Wien normalmässig eingeführten u. von der nachstehenden Firma contractmässig gelieferten k. k. PostbothenfahrtWagen, po r. 1877.
SCHILLER, Jan: Hospodářské záležitosti poštovních úřadů. Praktická příručka pro přednosty poštovních úřadů a pro kandidáty zkoušek, Opava 1936, s. 57; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 161,
dokumentace k jednospřežnímu nákladnímu vozu typu I; Sbírka PM, podsb. Pražské poštovní
úřady (dále jen podsb. PPÚ), inv. č. PPÚ 1095, Přehled dopravních prostředků používaných v poštovní přepravě, Praha 1954, Poštovní vůz značky I; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 149, zpráva
o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950.
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Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 159, popisy vozu typu III, asi 2. pol. 20. let 20. stol.; Tamtéž, inv.
č. DD 149, zpráva o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 158, katalogový list vozu typu IV, asi 1927; Tamtéž, inv. č. DD 149,
zpráva o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950; Sbírka PM,
podsb. PPÚ, inv. č. PPÚ 1095, Přehled dopravních prostředků používaných v poštovní přepravě,
Praha 1954, Poštovní vůz značky IV.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 157, katalogový list vozu typu V, asi 1927; Tamtéž, inv. č. DD 149,
zpráva o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950; Sbírka PM,
podsb. PPÚ, inv. č. PPÚ 1095, Přehled dopravních prostředků používaných v poštovní přepravě,
Praha 1954, Poštovní vůz značky V.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 155, katalogový list vozu typu VII, asi 1928; Tamtéž, inv. č. DD
149, zpráva o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950; Sbírka
PM, podsb. PPÚ, inv. č. PPÚ 1095, Přehled dopravních prostředků používaných v poštovní přepravě, Praha 1954, Poštovní vůz značky VII.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 149, zpráva o spřežních vozidlech, která má hospodářská správa ČSP na skladě, září 1950 a Seznam v Česko-Slovenském poštovním provozu používaných poštovních vozidel, říjen 1938–březen 1939; Sbírka PM, podsb. PPÚ, inv. č. PPÚ 1095, Přehled
dopravních prostředků používaných v poštovní přepravě, Praha 1954. Specifikace typu VIII se v
dostupných pramenech nenachází.
Nátěr poštovních vozů a listovních schránek, in: Úřední list ředitelství pošt a telegrafů v Opavě,
1919, č. 4, s. 27.
SCHILLER, J.: Hospodářské záležitosti…, s. 61–62; Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 158, katalogový list vozu typu IV, asi 1927.
Sbírka PM, podsb. DD, inv. č. DD 171, návod pro linkování poštovních vozů a vozíků a pro umístění obtisků znaků, asi kolem roku 1950.
K povinnému vybavení rakouských poštovních stanic v těchto oblastech saněmi a sanicemi viz
Dienst-Instruction für die k. k. Poststationen, in: Verordnungsblatt für die Verwaltungszweige des
österreichischen Handelsministeriums, 1856, č. 4, s. 45; Unterricht über den Postbeförderungsdienst auf Strassen, in: Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt für das Verwaltungsgebiet des
k. k. Handelsministeriums, 1884, č. 42, s. 314.

Resumé

Úvod do poštovní hipomobilní techniky v českých zemích
Poštovní koněspřežné dopravní prostředky přepravovaly osoby a zásilky v českých
zemích od 16. až po 20. století. V poštovní dopravě byla zásadním požadavkem rychlost,
od 18. století vlivem nárůstu počtu zásilek i přepravní kapacita, a proto musela poštovní
správa průběžně modernizovat vozový park. Každé století tak začal být nasazován minimálně jeden nový typ vozu. V 16. století zahájily činnost v poštovní službě kotčí vozy, v 17. století kolesky, v 18. století šézy a na hlavních tratích diligence (1749), které díky pravidelnosti
jízd představovaly skutečný počátek hromadné dopravy osob. Nicméně jejich rychlost
časem nepostačovala, a tak od roku 1823 nastoupily poštovní rychlíky. Jejich provoz byl
ovšem utlumován již od 40. let 19. století kvůli novému vynálezu – parní železnici, přesto si
poštovní koněspřežné dopravní prostředky zachovaly významnou roli v lokální přepravě. Se
zaváděním poštovních autobusů v českých zemích (od r. 1908) a poštovních automobilů (ve
větší míře až po vzniku ČSR) však započal pozvolný ústup i v této oblasti, a tak postupně
sloužily kvůli nedostatku vhodných motorových vozidel především ve městech. Poslední
poštovní koněspřežné vozy byly vyřazovány až na počátku 60. let minulého století.
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Kotčí vůz na parerze poštovní mapy rakouských dědičných zemí.
Zadní část korby je zavěšena na řetězech. Autor mapy Georg Ignaz von Mezburg, 1782.

Poštovní koleska, poč. 19. stol. Převzato z Österreichs Post einst und jetzt.
Eine Sammlung von Bildern aus der österreichischen Postgeschichte, Vídeň 1929, obr. 80.

96

Výkres francouzské poštovní šézy podle rytiny z knihy Traité des voitures, 1756.
V téměř stejné podobě jezdily šézy i na našem území.
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Rakouská poštovní diligence, 2. pol. 18. stol.

Rakouský poštovní rychlík pro dvanáct cestujících s kabinou zavěšenou pomocí řemenů
na pérech ve tvaru písmena C. Rytinu vydal C. E. Rainold, po roce 1823.
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Zvláštní vůz (Separatwagen) z poštovní stanice Žamberk.
Olej na plátně, poč. 20. stol. Foto Jan Kramář, 2007.

Výkres poštovní kariolky typu II dle katalogu silničních povozů rakouské poštovní správy.
Poštovní oficiál Josef Dolanský, 90. léta 19. stol.
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Výkres listovního sběrného vozu typu III dle katalogu silničních povozů rakouské poštovní správy.
Poštovní oficiál Josef Dolanský, 90. léta 19. stol.

Výkres balíkového doručovacího vozu typu IV dle katalogu silničních povozů rakouské poštovní správy. Poštovní oficiál Josef Dolanský, 90. léta 19. stol.
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Výkres dvouspřežního nákladního vozu typu VII dle katalogu silničních povozů
rakouské poštovní správy. Poštovní oficiál Josef Dolanský, 90. léta 19. stol.

Výkres nákladního vozu typu V s modrými pruhy a červeným linkováním
dle výnosu Ministerstva pošt a telegrafů ze 4. února 1919.
101

Model nákladního vozu typu VII v barevné úpravě používané pravděpodobně od roku 1923.
Foto Jan Kramář, 2005.

Balíkový vůz typu IV v poslední variantě barevného provedení, 50. léta 20. stol.
Foto Martin Jahoda, 2019.
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Dvouspřežní saně smíšené pošty z poštovní stanice Žamberk, 60. léta 19. stol.
Foto Martin Jahoda, 2013.
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Pohlednice jako pramen k historii vzduchoplavby
Let vzducholodi Lebaudy I v listopadu 1903
Jan Hozák
Začátkem prosince 1903 došlo z Francie na poštovní a telegrafní úřad Praha 1 pět pohlednic. Zatímco čtyři byly odeslány ze Štrasburku 5. prosince, jedna z Paříže o tři dny později.
Pro úplnost uveďme, že každá z pohlednic byla vyplacena dvěma pěticentimovými známkami. Odesilatelem byl jakýsi R. Boduin de Vels a adresátkou slečna E. de Eschandl
Chossiére, která pobývala na adrese Wassergasse 69 (název ulice díky společenské neutrálnosti zůstává dodnes stejný; Vodní spojuje náměstí Kinských s Janáčkovým nábřežím) v
Praze 5. Ani o jedné osobě však nic nevíme. On mohl studovat strojní inženýrství, anebo být
rentiérem užívajícím si svých koníčků, ona mohla být právě tak vychovatelkou v měšťanské
rodině jako dcerou francouzského obchodníka, pobývajícího momentálně v hlavním městě
Království českého. O obou však může něco málo prozradit tematika, která je na pohlednicích zachycena. Pohlednice vznikly z momentních fotografií, pořízených při přeletu francouzské vzducholodi „Lebaudy“ z Martových polí (nedaleko Eiffelovy věže) do ChalaisMeudon (letecká základna na jihozápadním předměstí Paříže). Šlo však o rozsáhlejší sérii
pohlednic než oněch 5 kusů, o čemž svědčí nejvyšší zjištěné pořadové číslo 26, ani to však
není konečné. Pomocí internetu jsme našli ještě 15 pohlednic, jejichž popisu se budeme
dále věnovat.1
Nyní několik slov o tehdejší dobové atmosféře ve Francii a o vývoji vzducholodí
„Lebaudy“. Paříž byla na přelomu 19. a 20. století nejen městem zaslíbeným hospodářství,
architektuře, metropolí světových výstav, všech druhů umění, módy, ale také kolébkou
letectví. Na samém začátku 20. století to platilo především o vzducholodích, tedy o aerostatech, které bylo kromě dosažení vyšší rychlosti možné i spolehlivě řídit. Z létání se v oné
době stala móda, k níž mělo přístup sice jen několik málo vyvolených, pokud šlo o praktické konání, ale dostupná všem, pokud běželo o zájem, novinky, pasivní účast při různých
produkcích a zkušebních letech. Aviatika byla důležitým tématem na stránkách tisku,
námětem karikaturistů i fotografů a měla též své velké mecenáše, kteří motivovali letce i
konstruktéry, tehdy často v jedné osobě, vypisováním různých cen i přímou finanční podporou. Jedním z nich byl např. naftový magnát Henri Deutsch de la Meurthe, který vyhlásil
cenu pro pilota, jenž na létacím stroji obletí Eiffelovu věž, když odstartuje z parku Saint
Cloud a za 30 minut se vrátí na stejné místo, z něhož se vznesl. To se jako prvnímu podařilo 19. října 1901 Brazilci Santos-Dumontovi se vzducholodí vlastní konstrukce. Získal tak
částku 100 000 franků, z níž mohl financovat vývoj svých dalších letadel. Pro letectví se
nadchli také bratři Paul a Pierre Lebaudyové, průmyslníci v oblasti cukrovarnictví,
provozující firmu Lebaudy Frères. Od konstruktéra Henri Julliota si nechali navrhnout a
postavit vzducholoď, kterou pojmenovali svým příjmením Lebaudy. Později byla nazývána
také Lebaudy I, Lebaudy-Julliot anebo též lidově „La Jaune“ (žlutá) podle barvy pláště
balonového tělesa. Vzducholoď, postavenou v závodě proslulého výrobce Edouarda
Surcoufa (mimo jiné pořádal balonové lety na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891 a o dva
roky později vyškolil české vzduchoplavce Hůlku a Wandase), dokončili v listopadu 1902.
Balonové těleso mělo tvar válce o průměru 9,8 m a délce 56,5 m, na obou koncích pozvolna přecházejícího do špice. Objem tělesa činil 2.284 m³, náplň tvořil vodík. Uvnitř pláště byl
též umístěn tzv. balonet o objemu 320 m³, který sloužil k vyrovnávání tlaku mezi náplní a
okolním prostředím při stoupání a klesání stroje. Vzducholoď byla tzv. polotuhé konstrukce, což znamená, že těleso bylo měkké, bez zpevňující kostry, jen v jeho dolní části byl
umístěn kýlový nosník z kovových trubek, který sloužil jako stabilizátor, pomáhal udržovat
tvar balonového tělesa a v neposlední řadě držel v zadní části směrové a výškové kormidlo a v části střední pilotní gondolu, která tvarem připomínala loďku. V gondole byl zabudo104

ván motor Mercedes-Daimler o výkonu 40 koní (30 kW). Na každé straně pilotní gondoly
bylo umístěno rameno, které neslo vrtuli o průměru 3 m, takže vzducholoď měla dvouvrtulový pohon. Za dobrých povětrnostních podmínek dosahovala rychlosti 35 km/hod. Brzy
se však ukázalo, že zvolený motor je slabý a nedokáže naplnit očekávání objednavatelů a
konstruktéra. Vzducholoď lze považovat za prototyp, protože šlo o první Julliotovu konstrukci a sloužila do značné míry jako pokusný stroj.2 Od listopadu 1902 do poloviny roku
1904, kdy byla bouří na zemi zničena, uskutečnila „Lebaudy I“ dvanáct vzletů, z nichž
pozornost vzbudil přelet z Moissonu do Montes, který měřil 57 km a trval 1 hod. 16 minut.
V některých fázích tohoto letu dosahovala vzducholoď, zřejmě s větší podporou větru,
rychlosti až 42 km/hod.
Vraťme se ale k námi sledovanému letu z 20. listopadu 1903, který započal na Martových
polích a skončil v Chalais-Meudon. Let byl pravděpodobně naplánován k prvnímu výročí startu vzducholodi, k němuž došlo 13. listopadu 1902. Podle množství přihlížejících a pozvaných
vzácných hostí byla zřejmě tomuto nevšednímu podniku udělána i přiměřená propagace a
dobře se připravili i fotografové, kteří měli celou akci zachytit.3 Jejich přesný počet neznáme,
ale odhadujeme, že mohlo jít o 5 až 7 osob. Jeden z nich měl stanoviště i na Eiffelovce, nejméně dva odhadujeme u startu a dva v místě přistání. Jak je uvedeno na každé námi zkoumané
pohlednici, zhotovila a vydala je firma Établissements Photographiques de NEURDEIN Frères
– Paris. Jde o seriál jedinečných snímků vysoké dokumentační hodnoty, které jsou opatřeny
pořadovými čísly v chronologickém pořadí. Kdo si obrázky koupil všechny, získal reprezentativní kolekci zaznamenávající nejen průběh celého letu, od plnění balonu na Martových polích
až po ne právě hladké přistání v Chalais Meudon, ale také několik snímků důležitých konstrukčních detailů, např. pilotní gondoly, kormidel a řešení převodů z motoru na hnací vrtule.
Zajímavé jsou i fotografie vzducholodi z Eiffelovy věže, které budí dojem, že byly pořízeny z nějaké doprovodné vzducholodě nebo z upoutaného balonu. Na každé pohlednici je při dolním
okraji vytištěn text vysvětlující, co je zobrazeno, někdy i včetně uvedení přesného času události! Do toho ještě vstupují rukopisné poznámky pana Boduina de Vels pro slečnu Chossiére,
které jsou umístěny na obrazové straně pohlednice, jak to tehdy bylo obvyklé. Vydejme se
tedy po stopách letu a využijme k tomu pohlednic, které máme k dispozici v originále (5 kusů)
a také těch, jež se nám podařilo nalézt na internetu. Ty nemůžeme reprodukovat, takže se
musíme spokojit s jejich popisem od autora tohoto článku.
Pohlednice 1 – bez tištěného pořadového čísla – Kees Kord Collection (dále jen KKC,
označuje pořadí v albu) č. 1 – vzducholoď Lebaudy-Julliot před halou strojů na pařížském
výstavišti4 krátce po přeletu z Moissonu, kde byla v opravě, do Paříže 12. listopadu 1903.
Pohlednice 2 – tištěné pořadové číslo 2 – KKC č. 2 – celkový boční pohled na vzducholoď
před halou strojů, pořízený rovněž 12. listopadu 1903.
Pohlednice 3 – bez tištěného pořadového čísla – KKC č. 3 – detail pilotní gondoly vzducholodi Lebaudy, v níž stojí mechanik Rey a pilot Juchmés, kteří právě přiletěli z Moissonu.
Na snímku je vidět umístění vrtule a palivová nádrž pod gondolou, chráněná trubkovou konstrukcí. Foto 12. listopadu 1903.
Pohlednice 4 – tištěné pořadové číslo 4 – KKC č. 4 – celkový boční pohled na vzducholoď
krátce po jejím naplnění vodíkem v hale strojů. Snímek z 20. listopadu 1903. Vyniká rozlehlost haly proti tělesu vzducholodi.
Pohlednice 5 – tištěné pořadové číslo 6 – KKC č. 5 – vzducholoď Lebaudy v hale strojů.
Detail motoru Daimler a převodů na jednu ze dvou vrtulí o průměru 3 m.
Pohlednice 6 – tištěné číslo 8 – KKC č. 6 – vzducholoď Lebaudy v hale strojů, pohled na
pilotní gondolu zepředu, detail konstrukce, která drží pilotní stanoviště.
Následuje snímek, KKC č. 7, který sice zachycuje naši událost, pochází však od fotografické firmy L. F. et V., Paris.
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Pohlednice 7 – tištěné číslo 10 – KKC č. 8 – vzducholoď Lebaudy v hale strojů, pohled na
pilotní gondolu z boku; stojí v ní mechanik Rey, dva muži cosi upravují na zemi, další tři jim
přihlíží.
Pohlednice 8 – tištěné číslo 11 – KKC č. 9 – Polodetail pilotní gondoly po naplnění vzducholodi Lebaudy. K plnění vodíkem byla z důvodu klidného prostředí využita hala strojů ze
světové výstavy v Paříži v roce 1900. Na snímku jsou zachyceni dva muži (pravděpodobně
mechanik Rey a pilot Juchmés). Konají přípravy v loďce a podávají výklad o technickém
řešení pohonu před vytažením naplněné vzducholodi z haly. V textu je uvedena hmotnost
užitné zátěže 290 kg.
Pohlednice 9 – tištěné číslo 12 – v KKC není – originál. Celkový pohled na naplněnou vzducholoď v hale strojů krátce před transportem na místo startu. Snímek dává dobrou představu o ohromující železné konstrukci haly a o velikosti létacího stroje vzhledem k divákům, kterých je asi 150. Expozice provedena v 10 hod. 45 min.
Pohlednice 10 – tištěné číslo 13 – KKC č. 10 – přípravy k vytažení vzducholodi Lebaudy z
haly strojů, celkový pohled na těleso zepředu, kolem cca 70 osob.
Pohlednice 11 – tištěné číslo 14 – KKC č. 11 – vzducholoď je z haly strojů transportována
ven k místu startu, přičemž polovina je již venku. V pozadí snímku se nachází ruské kolo, na
prostranství před halou se hemží lidé. Průčelí haly i zde ohromí svými rozměry.
Pohlednice 12 – tištěné číslo 15 – v KKC není – originál. Vzducholoď Lebaudy je vytažena
z haly a stojí na místě startu. Probíhají poslední přípravy, kolem nastupují vojáci, kteří budou
krátce před vzletem držet lana. Snímek pořídil fotograf od zádi vzducholodi, takže jsou
dobře patrné vrtule po stranách gondoly a kormidlo v zadní části. V pozadí snímku se tyčí
Eiffelova věž a mezi ní a místem startu jsou vidět ruiny jednoho z právě bouraných pavilonů
světové výstavy 1900.
Pohlednice 13 – tištěné číslo 17 – KKC 12 – originál. Celkový boční pohled na vzducholoď
při startu. Dole uvedeno v okamžiku „Lâchez tout“ neboli „Pusťte vše“, jak zní zavedený
povel při startu aerostatů, který se používá dodnes a má ve francouzské podobě mezinárodní popularitu. Čas 11 hod. 12 min. Snímek dává představu o konstrukci a koncepci vzducholodi. Dobře je vidět především kýlová nástavba a její přechod do kormidlové ocasní
části. Loďka se dvěma vzduchoplavci je již asi dva metry nad zemí, takže vyniká nad hlavami diváků. Impozantní „doutník“ opouští Martova pole.
Pohlednice 14 – tištěné číslo 18 – KKC 13 – vzducholoď Lebaudy stoupá a vzdaluje se z
místa startu, aby nabrala kurs Chalais-Meudon. Je 11 hod. 15 min. Rychlost 36 km/hod.
Vlevo na snímku opět vyniká Eiffelovka, vpravo od ní létací stroj a v popředí vidíme ruiny
zbouraného pavilonu.
Pohlednice 15 – tištěné číslo 20 – v KKC není – originál. Vzducholoď letí nad Paříží asi ve
výšce 150 m, na zemi v pozadí zahlédneme ruské kolo (viz též obrázek s natištěným číslem
14). Snímek je pořízen z Eiffelovky.
Pohlednice 16 – tištěné číslo 21 – KKC 14 – Vzducholoď se vzdaluje k jihozápadu, sledujeme ji ve směru podélné osy, při zvětšení je dobře vidět obrysy točících se vrtulí. Dole teče
Seina, přes niž vede právě opravovaný most. Také tento snímek zhotovil fotograf z Eiffelovy
věže.
Pohlednice 17 – tištěné číslo 22 – KKC 15 – Snímek velmi podobný číslu 21 a pořízený
krátce nato ze stejného místa na Eiffelovce. Vzducholoď nad Seinou, nepatrně pootočená
doleva, takže dobře vidíme kormidlo a pilotní gondolu.
Pohlednice 18 – tištěné číslo 24 – KKC 16 – Vzducholoď Lebaudy po nezdařeném přistání 20. listopadu 1903 v Chalais-Meudon. Po manévrovací chybě posádky zachytil stroj při
poryvu větru o strom. Obal je zavěšen na stromě, vlevo zborcené kormidlo. U trosek vzdu106

cholodě je skupina lidí, která poskytuje pomoc letcům, v popředí na snímku vidíme postavu muže, který spěchá k místu nehody.
Pohlednice 19 – tištěné číslo 26 – v KKC není, originál. Zdeformovaná pilotní gondola po
nešťastném přistání vzducholodi Lebaudy na cvičišti v Chalais-Meudon. Dva členové posádky utrpěli jen lehká zranění. Závěr slavnostního letu, při němž se měl stroj předvést Pařížanům, skončil tedy neslavně. Vzducholoď byla přes zimu opravena, opatřena silnějším
motorem a v následujícím roce provedla ještě několik letů. Poslední nehoda ji pak potkala
28. srpna 1904, kdy byla při ukotvení na zemi zničena bouří.
Přes všechny problémy, nedostatky a nehody v prvních dvou letech zkušebního provozu
prokázala vzducholoď Lebaudy I letové vlastnosti, které dávaly naděje pro další vývoj. Byla
to zejména dobrá řiditelnost a možnosti manévrování alespoň za optimálních povětrnostních podmínek. To vše se mělo zlepšit zabudováním silnějšího motoru, zdokonalením kormidel a dalších konstrukčních prvků. Bratři Lebaudyové nechali v roce 1904 postavit v pořadí druhý model vzducholodi – Lebaudy II. Její konstrukce byla opět svěřena ing. Henri
Julliotovi, který měl využít všech zkušeností z provozu předchozího modelu. O vzducholodě firmy Lebaudy se začala zajímat francouzská armáda a také zahraniční zákazníci, což byl
příslib pro získání financí na další vývoj. Do roku 1914 postavila firma šest vzducholodí pro
francouzskou armádu, dvě pro Rusko a po jedné pro Rakousko-Uhersko a pro britský deník
Morning Post. Po stránce konstrukční šlo ve všech případech o vzducholodě polotuhé, tedy
o setrvání na cestě nastoupené roku 1902. To je ale už jiná kapitola, o níž nám pohlednice
zaslané v prosinci roku 1903 z Francie do Prahy nemohou nic vypovědět. Francouzské
vzducholodě řady Lebaudy patřily do první světové války ve své kategorii polovyztužených
konstrukcí k úspěšným létacím strojům a jsou významnou kapitolou v dějinách letectví.
Záhy je však překonala konkurence pevných vzducholodí, tj. s pevnou kovovou kostrou
nosného tělesa, které v daném období začal stavět a technicky rozvíjet v Německu působící Ferdinand Zeppelin. Zastínily je svými výkony i širokými možnostmi využití jak v oblasti
civilní dopravy, tak ve vojenském prostředí.
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Pět originálních pohlednic, které nás inspirovaly k napsání tohoto článku, pochází z dosud nezpracovaných materiálů sbírky historie letectví Archivu Národního technického muzea v Praze. Při pátrání na internetu pomohl odkaz na sbírku Keese Korta (Kees Kort Collection): The Lebaudy-Julliot
„Le Jaune“ [online]. [cit. 15. 3. 2020].
Dostupné z: flickr.com/photos/varese2002/albums/72157671657632896. Mezi cca 2 500 obrazy
k historii letectví se nachází také 15 pohlednic se značkou ND Phot, které rozšiřují naše poznatky a
jimiž se dále budeme zabývat. Odtud máme též potvrzenou informaci, že série čítala 30 pohlednic.
V českém prostředí je literatury o vzducholodích Lebaudy málo. Většinou jde o stručné zmínky
v obsáhlejších pojednáních o historii letectví. Za všechny uveďme práci: PLOCEK, Petr – SVITÁK,
Pavel – BALEJ, Jan: Balony a vzducholodě, Brno 2013, s. 42–43. Ze zahraničních titulů uvádíme:
EGE, Lennart: Ballons und Luftschiffe 1783–1973, Zürich 1973, s. 140–141. Nejvíc aktuálních informací o našem tématu poskytuje internet z prostředí francouzského, anglosaského a německého.
Lebaudy Frères [online]. [cit. 15. 3. 2020]. Dostupné z: en.wikipedia.org/wiki/Lebaudy Frères; též:
Lebaudy (dirigeable), wikiwand.com/fr/Lebaudy_(dirigeable).
Mezi čestnými hosty najdeme jména Paula Renarda, konstruktéra a pilota vzducholodí, pilota
Alberto Santos-Dumonta, průmyslníka Henry Deutsch de la Meurthe a konstruktéra a stavitele
kovových konstrukcí Gustava Eiffela. Srv. wikiwand.com v pozn. 2.
Galerie des Machines (hala strojů, strojovna), hlavní pavilon postavený na Martových polích ze
železné konstrukce pro světovou výstavu v Paříži roku 1889 podle návrhu ing. Victora Contamina a
arch. Ferdinanda Duterta. Ve své době největší výstavní prostor na světě o délce 420 m, šíři 115 m
a výšce 45 m s celkovou plochou 46 000 m2. S úpravami byla využita i při výstavě v roce 1900 a
při letu vzducholodi Lebaudy o tři roky později se stala ideálním prostorem pro naplnění a představení létacího stroje přítomnému publiku.

Resumé

Pohlednice jako pramen k historii vzduchoplavby
Let vzducholodi Lebaudy I v listopadu 1903
Článek je situován na pomezí historie letectví a fotografie, obecně dějin techniky a možností jejich zobrazení. Klade si za cíl ukázat, jak zajímavým a kvalitním pramenem k historii
oboru, v tomto případě letectví, se může stát „obyčejná“ pohlednice. Pomocí souboru, vydaného v počtu 30 kusů fotografickým a vydavatelským závodem Établissements Photographiques de NEUERDEIN Frères – Paris, se pokouší rekonstruovat let francouzské vzducholodi Lebaudy I, který se uskutečnil 20. listopadu 1903 v Paříži a jehož trasa vedla z
Champs de Mars do Chalais-Meudon (vzdálenost cca 10 km). Uvedené události je zároveň
využito k seznámení s konstrukcí a vývojem vzducholodí typu Lebaudy a jejich uplatněním
v praxi v období 1903–1914. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že pět představených a
analyzovaných originálních pohlednic, vytištěných z původních dokumentárních fotografií,
prošlo v prosinci 1903 poštovním provozem, když byly zaslány z Paříže do Prahy. Dalších
15 pohlednic bylo vyhledáno pomocí internetu v obrazové sbírce letecké historie Keese
Korta (Kees Kort Collection).
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Pět originálních francouzských pohlednic z letu vzducholodě Lebaudy
dne 20. listopadu 1903 z Champs de Mars do Parc de Chalais-Meudon
(pocházejí z Archivu Národního technického muzea, kde zatím nebyly zpracovány)

9 /12 – vzducholoď Lebaudy v hale strojů připravena k transportu na místo startu
(avers a revers pohlednice).
109

12/15 – vzducholoď Lebaudy na místě startu (pohled od paláce strojů k Eiffelovce).

13/17 – vzducholoď Lebaudy v okamžiku startu.
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15/20 – vzducholoď Lebaudy při letu nad Martovými poli fotografována z Eiffelovky.

19/26 – pilotní gondola po nehodě během přistání v Chalais-Meudon.
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Poštovní Dakota OK-WBC – příběh jednoho letadla
Petr Študent
Příběh začíná v Anglii v době, kdy se průmyslová revoluce řítila plnou parou vpřed a lidstvo o létání zatím jen snilo. Technický pokrok mu ale brzy dal křídla. A nebyla by to pošta,
aby se o nový způsob pohybu prostorem nezačala zajímat.1
Nejprve se však krátce věnujme vlakové poště, která znamenala přelom v dopravě a zpracování poštovních zásilek. Jako mnoho technických novinek i vlaková pošta vznikla ve Velké
Británii na konci 30. let 19. století. Přeprava zásilek se ale uskutečňovala již v prvních vlacích. Psaní, a zejména obchodní korespondence, byla na poštovních úřadech vložena do
pytlů a ty byly následně uzavřeny. Pytle neboli uzávěry, jak se dodnes v odborné terminologii označují, pak byly dopraveny na další poštovní úřady jako jakýkoliv jiný náklad.
V roce 1838 úředníci britské královské pošty uskutečnili pokus, při kterém na železniční
trati mezi průmyslovým centrem Birminghamu a přístavem Liverpool třídili zásilky v upraveném nákladním voze. Experiment dopadl úspěšně a ještě téhož roku byly postaveny první
specializované vozy pro mobilní poštovní úřady. Zavedení vlakové pošty v Anglii šlo ruku
v ruce s rozsáhlými reformami poštovní správy, na kterou byly díky rozmachu obchodu a
průmyslu kladeny stále větší nároky na jednoduchost přepravních tarifů a rychlost. Součástí
těchto reforem bylo také zavedení poštovních známek. Poštovné tak již nebylo nutné složitě vypočítávat podle délky přepravní trasy a hmotnosti zásilky, jak to bylo obvyklé do té
doby.2
Z Velké Británie se tato převratná novinka šířila Evropou. Také v rakouském císařství se
vlaková pošta stala součástí velkých reforem. Roku 1850 tak byly zavedeny nejen první rakouské výplatní poštovní známky, ale i první vlakové pošty. Po zkušební jízdě, která dopadla dle očekávání velmi dobře, byla 1. srpna 1850 rakouskou poštovní správou uvedena do
provozu první vlaková pošta. Na Severní dráhu císaře Ferdinanda vyjela vlaková pošta
Vídeň – Bohumín č. 1 a v opačném směru vlaková pošta Bohumín – Vídeň č. 2.3 Poštovní
ambulance, jak se také začaly označovat, se brzy staly nedílnou součástí poštovní přepravy většiny poštovních správ na světě.
S rozvojem civilní letecké dopravy po první světové válce se objevily první pokusy využít
pro přepravu zásilek letadla. V počátcích existence Československa byly spontánně vedeny příležitostné letecké kurzy, probíhaly odborné diskuse a vznikaly plány a rozsáhlé projekty řešící tuto problematiku, avšak pravidelná letecká poštovní přeprava nebyla systematicky
zavedena, a to ani v mezinárodním styku.
V českých zemích se stal pravděpodobně prvním letem s poštovními zásilkami na palubě
let společnosti Aero. V neděli 13. července 1919 odstartovalo z Prahy do Chrudimi letadlo
řízené pilotem Valentou, jednoročním dobrovolníkem Wiesnerem a prokuristou společnosti
Aero ing. Mertou. Náklad poštovních zásilek tvořilo několik balíků novin. Podnět k tomuto
víceméně propagačnímu letu dal údajně přímo prezident T. G. Masaryk a trvalo dost dlouho, než se podobný civilní let mohl opakovat.4
Vzhledem k neuspokojivému železničnímu spojení se Slovenskem a zejména s Podkarpatskou Rusí byly od 8. října 1919 pro přepravu výhradně služebních zásilek využívány
vojenské lety na trase Praha – Bratislava – Lučenec – Užhorod. V úterý a v pátek tak měla
pošta možnost naložit maximálně 50 kg zásilek do vojenských letadel.5
Po vzniku Československých státních aerolinií (ČSA) 6. října 1923 bylo zahájeno systematické budování pravidelné vnitrostátní a mezinárodní letecké přepravy. Dne 29. října 1923
uskutečnily ČSA letadlem Aero A-14 imatrikulační značky L-BARC svůj první let, a to na lince
Praha Kbely – Bratislava. O rok později byla linka prodloužena do Košic a od roku 1926 bylo
zapojeno také Brno. Rokem 1933 byla tato páteřní linka prodloužena do Užhorodu. Let byl
112

samozřejmě využit také pro přepravu poštovních zásilek, i když zpočátku jen ve velmi omezeném množství. Při svém prvním letu se jednalo jen o 790 gramů.6
V průběhu 20. a 30. let bylo v provozu šest vnitrostátních leteckých spojení. Jejich prostřednictvím však nebyly přepravovány velké objemy zásilek. Právě naopak. Ve většině případů šlo jen o desítky či spíše jednotky kilogramů. Pro obzvláště urgentní obchodní depeše
bylo stále výhodnější využít telegrafní služby. V případě běžné korespondence bylo účelnější využít běžné pozemní přepravy, zejména zabezpečované hustou sítí vlakových pošt.
Letadla totiž létala pouze za příznivých povětrnostních podmínek. Ve 20. letech byla dokonce letecká přeprava v zimním období zcela přerušena. Přeprava poštovních zásilek letadly
se tehdy nedala v žádném případě označit za spolehlivou.
Další problémy leteckému provozu přivodila březnová okupace zbytku Československé
republiky nacistickým Německem. Dne 16. dubna 1939 byl vyhlášen zákaz létání na území
Protektorátu Čechy a Morava. Letecká pošta byla pozemní cestou přesměrována na letiště
ve Vídni.7
Po konci druhé světové války se množství vojenské techniky stalo neupotřebitelným.
Takový osud potkal také početnou flotilu vojenských dopravních letadel, a to zejména těch,
která sloužila v amerických vzdušných silách. Vojenské letectvo se těchto strojů rádo zbavilo. Také u nás se našli někteří zájemci. V bývalém Československu to byl národní dopravce,
znovuobnovená společnost Československé státní aerolinie, a soukromý dopravce společnost Baťa, které leteckou dopravu provozovaly už před válkou.
Poměrně brzy se podařilo obnovit předválečný rozsah mezinárodní letecké přepravy, a tím
i přepravu leteckých zásilek. Ve vnitrostátním poštovním styku byla pod vojenskou patronací opět uvedena do provozu páteřní linka osobní dopravy Praha – Bratislava – Tri Duby
(Sliač) – Košice. Dne 30. srpna 1945 oznámil Věstník ministerstva pošt obnovení letecké
přepravy zásilek na této trase, k čemuž 1. září skutečně došlo. Spolu s rozvojem sítě vnitrostátních linek ČSA se rozšiřovaly i možnosti jejich poštovního využití.
Na linkách, které provozovaly osobní dopravu, se poštovní zásilky přepravovaly jen jako
náklad. Lety se konaly pouze ve dne, tedy pro poštovní přepravu v nevýhodných časech.
První noční letecká linka ČSA na trase Praha – Bratislava odstartovala 15. dubna 1952.
Noční let už byl pro poštovní přepravu výhodnější, ale kapacita pasažérské linky potřebám
poštovní správy nemohla vyhovovat. Dne 6. října 1952 zahájil provoz první plnohodnotný
poštovní speciál, který sloužil výhradně potřebám pošty v časech, které jí vyhovovaly. Let se
konal na trase Plzeň – Praha – Brno a zpět.8 Let byl brzy prodloužen do Bratislavy a Košic.
Způsob efektivního využití doby letu se podobal zavedení vlakových pošt v roce 1838. Do
letadel byly nainstalovány třídnice, stojany na pytle a stoly. Letadlové pošty začaly fungovat
v noci ze 4. na 5. června 1956.9
Na první československé letadlové pošty byly nasazeny legendární stroje C-47, přezdívané Dakota. Jejich předchůdce, civilní verze letounu Douglas D-3, se vyráběl v letech 1935
až 1942. Vyrobeno bylo celkem 607 kusů. V roce 1941 započala výroba vojenské verze,
která dostala název C-47 Skytrain.10 Do ukončení výroby v roce 1945 jich bylo vyrobeno
přes deset tisíc kusů v různých podtypech.
Jak vlastně Dakota ke svému jménu přišla? A proč Dakota, když je to oficiálně „Skytrain“?
První, předválečné stroje, nesly jen označení D-3. Nic víc. Název Skytrain je používán až u
vojenské verze C-47. Tato letadla hojně využívala také britská Royal Air Force, která k označení C-47 přidala Dakota, což by mohlo být chápáno jako zkratka slov Douglas Aircraft Company
Transport Aircraft (DACoTA – transportní letoun letecké továrny Douglas). Použije-li tedy
někdo názvu DC-3 Dakota, pak se zdánlivě dopouští omylu. Mnoho válečných verzí C-47 bylo
po válce novými majiteli přestavěno na civilní D-3, ale válečná přezdívka Dakota zůstala.
Dokladem československé historie vnitrostátní poštovní letecké přepravy se stala Dakota s
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imatrikulací OK-WBC. Tento letoun se zapsal do dějin poštovní přepravy hned několikrát.
Dne 3. října 1952 provedl zkušební let na prvním ryze poštovním letu z Prahy do Plzně a zpět.
O čtyři roky později, 4. června 1956, letěl jako první letadlová pošta (číslo letadlové pošty 2002)
v Československu na trase Košice – Bratislava – Brno – Praha. Dne 9. dubna 1957 také zahajoval provoz letadlové pošty číslo 2005 Praha – Přerov – Bratislava – Zvolen. Naposledy se do
historie naší letecké dopravy zapsal jako historicky úplně poslední nasazení typu DC-3/C-47
ve službách ČSA, a to na letadlové poště číslo 2006 Zvolen – Praha.11
Historie letounu OK-WBC je pestrá. Stroj typu C-47A-20-DL, výrobní číslo 9369, byl po
svém vyrobení ve společnosti Douglas v Long Beach v Kalifornii v roce 1942 předán vojenskému letectvu Spojených států amerických a bylo mu přiděleno označení USAF 42-23507.
Nové letadlo bylo přiděleno 316th Transport Group (zřízena 2. února 1942, v červnu 1942
přejmenována na 316th Troop Carrier Group, TCG). V listopadu 1942 se celá peruť přesunula na bojiště v zámoří. Své bojové operace toto vojenské těleso zahájilo na bojištích
severní Afriky. Od května 1943 započal výcvik na připravovanou invazi na Sicílii, které se
316th TCG zúčastnila. Dne 8. ledna 1944 bylo letadlo při nehodě na základně USAF na sicilském Borizzo poškozeno. Po opravě bylo 15. února 1944 přesunuto za svou letkou, mezitím přestěhovanou na základnu v Cottesmore jižně od Londýna, kde se již připravovala invaze spojenců v Normandii.12 Kromě přepravy vojáků a vojenského materiálu se v rámci
svého nasazení letadlo osvědčilo také jako tahač výsadkových kluzáků.13
V Den D, 6. června v 1:40 h., přepravil do týlu německé armády u městečka Sainte-MèreÉglise výsadkáře, kteří zde utrpěli těžké ztráty.14
V srpnu 1944 se letoun účastnil leteckého výsadku v Nizozemí v rámci operace Market
Garden.15
Působení letadla po ukončení bojových operací máme zaznamenáno při přepravě humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu v Holandsku. Dne 16. května 1945 způsobilo poblíž
holandského města Bussum menší pozdvižení. Louku v rašeliništích za městem, která byla
udržována jako nouzová záložní přistávací plocha, využila náhle vojenská Dakota plná
potravin, mýdla, zubní pasty a jiných potřebností. S pomocí německých zajatců byl náklad
vyložen a převezen do bezpečí místní policejní stanice. Na druhý den letadlo pokračovalo
do svého cíle, jímž byl pravděpodobně Amsterodam.
Po válce se americké letectvo zbavovalo nadbytečných letadel a náš stroj byl spolu s tisícovkami dalších Dakot nabídnut k odprodeji (kolem roku 1940 stál nový letoun 80 000
dolarů).16 Dne 27. srpna 1946 stroj spolu se třemi dalšími zakoupila společnost Baťa, a.s.
Již 18. září se letadlo dočkalo prvního letu. Některé zdroje uvádějí, že první československá
imatrikulační značka byla OK-WBX. Je možné, že dočasně bylo letadlo majetkem společnosti zahraničního obchodu Omnipol, která mohla nákup letadla zprostředkovat.
Po znárodnění koncernu Baťa v roce 1948 bylo letecké oddělení přejmenováno na Svitlet.
V roce 1951 byl Svitlet převzat národním dopravcem ČSA, u kterého stroj létal až do 14. února 1960.17
ČSA letoun 21. května 1960 prodaly francouzskému vojenskému letectvu. Letadlu tak bylo
nově přiděleno označení FAF 23507. Přesné časové údaje jeho dalšího pohybu nejsou
zatím známy. Ví se jen to, že stroj později provozovala státní společnost Air Burundi pod
označením F-SCOA (později F-SDKF a F-SCIH). Tato společnost vznikla v roce 1971 a provoz zahájila v roce 1975. Je pravděpodobné, že letadlo bylo přidáno do letadlového parku
společnosti v těchto letech. Letoun se pak pod imatrikulací 9U BAB stal součástí burundských ozbrojených sil.18 Bohužel nelze zjistit, kdy k tomu došlo.
Burundi, země na břehu jezera Tanganika, nebyla oázou klidu. Prodej letadla (byl-li to
vůbec dobrovolný prodej) nastal v době, kdy země bojovala za svou nezávislost na Belgii.
V roce 2001 letadlo zakoupila společnost Dakota Air Transport a stroj byl označen dosud
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platným označením 9U-BRY. Spolu s druhým strojem dodnes tvoří skromný letadlový park
této společnosti a je k vidění na mezinárodním letišti v hlavním městě Bujumbuře. Společnost původně vlastnila Dakoty tři, ale jedna byla zničena během poslední občanské války.19
Kolegům v Leteckém muzeu v Kunovicích se podařilo kontaktovat majitele Dakoty OKWBC. Zprvu nadějné jednání o odkoupení a přepravě do Česka bohužel nevedlo ke kýženému cíli. Důvod, proč majitel přestal komunikovat, není dosud zcela jasný. Ale vzhledem
k napjaté politické situaci v Burundi nelze nic vyloučit. Webové stránky společnosti Dakota
Air Transport nejsou dostupné. Nelze ověřit, kdo je momentálně majitelem. Je možné, že
obě Dakoty opět patří armádě. Článek o ozbrojených složkách Burundi na Wikipedii uvádí
počet dvou letadel typu D-3.20
Podle leteckého snímání aplikace Google Maps z roku 2020 letadlo stále ještě existuje.
Spolu s dalším stejným typem letadla je odstavené v areálu mezinárodního letiště v Bujumbuře (na souřadnici 3°19'24.8"S, 29°19'24.6"E).
Ze svého tři čtvrti století dlouhého života sloužila Dakota poštovním účelům pouhých devět
let. Měla opravdu pestré využití: byla použita v severní Africe proti Rommelovým Afrika
Korps, účastnila se vylodění Spojenců na Sicílii i v Normandii. V krátkém období mírové
služby byla v Československu součástí poštovní dopravy a pak se dostala zpět do Afriky.
Letečtí fanoušci, jezdící na letiště do Bujumbury obě Dakoty obdivovat, konstatují, že jsou
v perfektním stavu a bez známky koroze. Tak snad se stroj z jedné z nejzajímavějších etap
naší poštovní historie dočká ještě mnoha zkušených pilotů a spokojených pasažérů beze
zbraní.
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Resumé

Poštovní Dakota OK-WBC – příběh jednoho letadla
Článek se zabývá dosud neukončenou historií bývalého vojenského letadla DC-47
(Dakota) z roku 1944, pocházejícího z výzbroje vojenského letectva Spojených států amerických, které se stalo významnou součástí budování vnitrostátní letecké poštovní přepravy
Československých spojů, a to především ambulantních letadlových pošt. V úvodu je stručně shrnuta historie vzniku ambulantních vlakových pošt a prvních pokusů o přepravu poštovních zásilek letadly v Československu. V další části textu je popsáno působení letadla na
bojištích druhé světové války, v poválečném civilním nasazení u společností Baťa i ČSA a
rovněž jsou zdokumentovány jeho další osudy poté, co bylo vyřazeno ze služeb československého národního dopravce a sloužilo ve Francii i v Africe. V současnosti se nachází ve
středoafrické republice Burundi. Letadlo je významné nejen pro historii československé
poštovní správy, ale i naší letecké civilní dopravy obecně.

Celkový pohled na poštovní letadlo DC-47 v barvách Československých aerolinií.
Zdroj: www.planes.cz.
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Práce posádky v letadlové poště v letadle DC-47. Zdroj: Sbírka Poštovního muzea.

Na levé straně bývalá letadlová pošta na mezinárodním letišti Bujumbura v Burundi
v roce 2007. Foto: Dave Proffer, zdroj: Wikimedia Commons.

Výsadkáři při letu nad výsadkový
prostor v Normandii
5. června 1944.
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Revoluční přetisky protektorátních známek z jara 1945
Jitka Zamrzlová
Konec války v květnu 1945 se rychle promítl i do poštovního provozu. Navenek viditelným prvkem byly změny názvů poštovních úřadů; 10. května 1945 byl zveřejněn výnos o zrušení dvojjazyčnosti. Nadšení z konce války se projevovalo spontaneitou a živelností a pravdou je, že
pošťáci (a nejen oni) strhávali německé názvy a symboly sami a na žádný výnos nečekali.1
V osvobozených místech vznikaly živelně revoluční národní výbory. Lidé, kteří je tvořili,
často neměli žádnou správní zkušenost ani praxi, nebylo nikde stanoveno, co patří do kompetence těchto orgánů, co už ne. V té době prakticky neexistoval v zemi ani žádný ústřední úřad, který by k tomu byl oprávněn. Formálně již existující tzv. košická vláda2 byla daleko, mimo území Čech (v Praze úřadovala až od 10. května 1945). Pošťáci byli nuceni řešit
nastalou situaci podle svého uvážení, byli ovšem podněcováni prohlášením košické vlády:
„V této osudové chvíli vás s plným vědomím odpovědnosti jako vaše zákonná vláda vyzýváme: Vzchopte se živelně k velikému národnímu boji!“3 Výsledkem bylo, že prakticky každé
město či obec, ať malé či velké, řešilo všechno individuálně, proto existuje mnoho různých
přetisků, ale i úprav razítek anebo rekomandových nálepek, tzv. R-nálepek. Pošťákům také
nikdo nedal na vědomí,4 že se někde připravují nové československé známky a hlavně –
kdy budou k dispozici.
V této atmosféře bylo nemyslitelné, aby se dopisy frankovaly protektorátními známkami,
ale nové československé známky ještě nebyly. Pošťáci reagovali na konec nesvobody a
znovuobnovení svobodné, suverénní Československé republiky přetiskem.5 „Považovala
jsem za nepřípustné, aby v osvobozené Československé republice se tyto [s portrétem
Hitlera, pozn. JZ] známky oficielně prodávaly a můj otec, který si pamatoval dobu po převratu 1918, mně poradil, bych stávající známky nechala přetisknout nějakým označením, které
by anulovalo obraz Hitlera a vyznačovalo by změněný státoprávní stav.“6
K přetiskům bylo použito protektorátních (na Slovensku maďarských) známek, které byly
přeraženy různými nápisy či grafickými prvky. Na jejich rozmanitosti se odrazila především
skutečnost, že vznikaly individuálně a hlavně spontánně. Potvrzovaly obnovení suverénního
Československa a vyjadřovaly to slovem, iniciálami nebo obrazově. Na přetiscích se vyskytuje státní znak, lev, hvězda, obrys Československa a další jednoduché symboly, jsou tam
data (většinou 5. V. 1945, 9. V. 1945) a nápisy Československo, Pošta československá, ČSR,
Národní výbor apod. Na dvou místech se objevily přetisky s nápisem Čechy a Morava.7
Přetisky vznikaly na popud revolučních národních výborů, filatelistických spolků a klubů
anebo i samotných poštovních úředníků. Ve všech případech se jednalo o soukromou
iniciativu, bez souhlasu oprávněného vydavatele, ministerstva pošt8. V oněch dnech revolučního května 1945 nikdo neuvažoval o tom, zda přetisk je či není přípustný a co tomu
řeknou nadřízené orgány. Všichni chápali smysl tohoto konání. Teprve dodatečně se hledalo, kdo to povolil, proč to udělal a zda to odpovídalo předpisům atd. V květnu 1945
však na takové formální úvahy nezbýval čas. Další věcí bylo, že prostě nebyly k dispozici žádné československé známky. Všechny tyto okolnosti způsobily, že používání přetisků bylo ze strany poštovní správy většinou mlčky tolerováno. V některých médiích se
sice objevila zpráva, že „zásilky opatřené známkami soukromě přetištěnými vyloučí poštovní úřady z dopravy (Zpráva z ministerstva pošt a telegrafů)“,9 ta se ale asi nedostala
k širšímu publiku.
Než bylo zveřejněno a známo rozhodnutí ústředních orgánů o vyplácení listovních zásilek
v hotovosti nebo možnosti jejich zasílání nevyplaceně bez postihu doplatným (až do oficiálního vydání nových čs. známek), existoval jediný známý a možný způsob, jak zásilky posílat: vylepit známku příslušné hodnoty. Ministerstvo pošt zrušilo platnost protektorátních zná118

mek k 16. květnu 1945, ale poštovní úřady se o tom dozvídaly průběžně až do konce května.10 Uznávaly proto platnost protektorátních poštovních známek až do konce května 1945,
někde dokonce až do prvního červnového týdne. Poštovné bylo v tomto období vybíráno
v hotovosti. Frankatura byla stvrzena na některých úřadech nálepkami s vyznačenou hodnotou, někde používali razítko sestavené z písmen malé pryžové tiskárny „Výplatné vybráno hotově“, jinde zapisovali výši výplatného ručně. Platnost protektorátních novinových známek skončila k 31. prosinci 1945, přičemž služební známky byly formálně v oběhu jen do
16. května, protože jejich používání bylo už od 1. ledna 1945 nahrazeno paušalovaným poštovným.11
Jako téměř každý doklad poštovního provozu se i přetisky rychle staly předmětem sběratelského zájmu a bohužel také spekulací. Dnešními slovy bychom řekli, že sběratelská komunita velmi flexibilně reagovala na nabídku a stejně flexibilně reagovala i komunita padělatelů na
poptávku. Falšování a padělky přetisků se začaly objevovat hned po válce, a jak upozorňuje
František Beneš, „naprostá většina z těchto „vydání“ vznikla dodatečně, jako soukromé výrobky, bez jakékoli poštovní potřeby, obvykle ve snaze nějak zužitkovat jinak neprodejné protektorátní známky.“12 Problematice těchto „revolučních známek” byla v odborných kruzích ostatně
věnována pozornost už v červnu 1945: „Již před čtyřmi, třemi léty, i před rokem zaslechli jsme
úvahy obchodníků i leckterých sběratelů o případném vydání revolučních známek, až padne
germánská okupace. Už tehdy jsme cítili, že hlavní pohnutkou těchto úmyslů nemá být jen
radost z očekávaného osvobození, ale především dobrý obchod.“13
Po zákazu používání těchto revolučních přetisků měli správně poštovní úředníci odeslat
zbytky spolu s vyúčtováním Poštovní technické ústředně v Praze. Ta je postoupila Poštovnímu muzeu; vzhledem k tomu, jak relativně malé množství se jich ve sbírce muzea nachází, je více než patrné, že muzeu byly odeslány opravdu jen zbytky a většina přetisků skončila v rukou sběratelů anebo spekulantů.14
Sbírka Poštovního muzea byla v roce 2018 obohacena darem zaníceného filatelisty a celoživotního odborníka na poválečné přetisky, Karla Holoubka, který muzeu předal svou kompletní dokumentaci k přetiskům, kterou vytvářel, schraňoval a opatroval od počátku 80. let
minulého století. Ostatně mezi filatelisty není jméno Karla Holoubka neznámé; o přetiscích
publikoval na stránkách Filatelie i jiných specializovaných periodik řadu článků a statí.15
Holoubek si byl vědom toho, že se mezi dochovanými přetisky vyskytují padělky a falza,
vzniklá daleko po květnu 1945, a uvědomil si, že podstatným důkazem jejich pravosti jsou
vzpomínky těch, kteří se na výrobě přetisků osobně podíleli a mohou tak z vlastní zkušenosti dosvědčit, jak to tehdy skutečně bylo.
Řeč strohého záznamu praví, že přetisky vznikaly … nic ale nevznikne samo od sebe, na
všem se podílejí, respektive podíleli lidé, živí lidé. Holoubkova korespondence s pamětníky a
také s „účastníky“ výroby přetisků je zajímavým dokladem k dějinám československé filatelie.16 Holoubek se ve své činnosti soustředil především na místa (poštovní úřady), kde bylo
použití přetisků doloženo, na typy přetisků a jejich celkovou vizuální podobu, na způsob
(techniku), jak byly vyrobeny. Z autentických vzpomínek17 vyplývá, kdo byl skutečným iniciátorem přetisků anebo jak přetisky v tom kterém městě či poštovním úřadě vznikaly. Tyto informace byly již povětšinou zveřejněny, a to buď hned po válce v cyklu článků ve Filatelistických
listech (roč. II, 1947), anebo později v textech K. Holoubka. Cílem našeho zamyšlení však
není analyzovat přetisky ve Sbírce Poštovního muzea a zkoumat, jsou či nejsou-li to padělky,
či zdali jejich použití bylo či nebylo správné. Tyto úvahy by se mohly točit okolo dvou na první
pohled velmi podobných, přece ale odlišných konceptů, a sice okolo legality a legitimity.
Legitimní je to, co je správné, opodstatněné anebo ospravedlnitelné. Legální znamená podle
zákona, anebo minimálně nikoli v rozporu se zákonem. I když je původní obsah slov odvozen od jednoho latinského slova – lex (zákon), v praxi se stává, že legalita s legitimitou stojí
v protikladu. I tak totiž lze vnímat otázku revolučních přetisků 1945.
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V následujícím textu se podíváme na to, jak se tehdy k použití přetisků stavěli přednostové
poštovních úřadů a další poštovní úředníci.18 Mimochodem, kdyby postupovali puntičkářsky
podle platných předpisů, museli by přednostové účetně známky nejprve vydat, předat je tiskárně k provedení přetisků, pak by je museli vzít zpět do příjmu a řádně je opět vydat k prodeji na jednotlivé poštovní přepážky. Tento postup není doložen ani v jednom případě, které
Holoubkova dokumentace obsahuje. Je to ovšem – vzhledem k situaci – docela pochopitelné.
S vědomím poštovních úředníků
První, největší skupinou přetisků jsou ty, které byly vyrobeny s vědomím a často i z iniciativy poštovních úředníků. Vyberme několik příkladů. V Bechyni byl autorem grafického návrhu
Josef Šimák (1888–1959).19 „V překotné a rušné zde době převratové, byl jsem v poslední
chvilce požádán zdejším přednostou pošt. úřadu, členem zdejšího filat. klubu, abych provedl razítko pro přetisk. Poněvadž měl jsem jako grafik zde po ruce jen Mässerovu křídovou
desku, tedy ryl jsem do ní. Ta pro tisk v tiskárně olejovou barvou při značném tlaku vydrží veliký počet tisků. …. Přes moje upozornění vzali však na poště k přetisku jejich razítkovou
barvu, jistě i náhražku a tu stalo se, že vodou anebo jinou tekutinou v ní jsoucí se razítko t.j.
křída změkčovala až do doby, kdy si nevěděli rady a šli na mně. Tedy pozdě a tu nemohl jsem
sám již s proválenou, roztlačenou rytinou dělati nic jiného než jsem ji po ztvrdnutí znovu obryl,
aby mohli zbytek dotisknouti. ... Známek nebylo vydáno mnoho, počet nemohu říci, to ví pan
poštmistr nebo filatelistický klub.“
Šimákův dopis je datovaný 20. listopadu 1946, autor měl jistě ještě historii přetisků poměrně čerstvě v paměti. Z dalších dokumentů20 vyplynulo, že Josef Šimák byl akademický malíř, profesor a později ředitel střední keramické školy v Bechyni. Bechyňský přetisk tak patří
mezi ty, které byly iniciovány poštovním úředníkem, přednostou poštovního úřadu v Bechyni. K přetiskování bylo použito zásob známek místního poštovního úřadu a vlastní přetisky
prováděli od 7. května 1945 poštovní zaměstnanci.
Pamětník Jan Hrnčárek21 ve svém dopise Karlu Holoubkovi datovaném 2. prosince 1985
píše, že „přetisky byly používané do vypotřebování, přesto, že na poštu již došly 15. 5. nové
známky ČSR.“ Za předpokladu, že bychom této vzpomínce, resp. datu uvěřili, by bylo zajímavé zjistit, jakou cestou se známky tehdy na bechyňskou poštu dostaly. Muselo se jednat o bratislavské vydání, které vyšlo na Slovensku 30. dubna 1945, v Čechách bylo k dispozici od května. Košické vydání, které sice vyšlo na území Československa jako první, bylo vydáváno
postupně v období 26. 3. – 9. 5. 1945, ale jen na Slovensku (v českých zemích byly známky z
této emise používány až od září a velmi zřídkavě); lipová ratolest byla vydána až 23. května.
V této souvislosti je zajímavá zmínka o cestě vládní delegace, tvořené několika členy vlády
(včetně ministra pošt, zástupce Československé strany lidové Msgre Františka Hály) z Bratislavy do Prahy. Fierlingerova košická vláda zasedala v Bratislavě 10. května, tehdy se tam
konala 1. část schůze vlády;22 téhož dne v poledne část vlády odletěla do Prahy, část vlády
(vládní delegace) cestovala do Prahy po železnici, aby si členové udělali konkrétní představu o situaci v zemi a o viditelných válečných škodách – alespoň v těch oblastech, kudy delegace projížděla.
Během zastávky delegace v Brně ministr Hála při rozmluvě s vedoucím úředníkem tamního poštovního ředitelství projevil přání, aby ke dni 12. května 1945, kdy Brno navštíví prezident republiky, pošta vydala pamětní list s novými československými známkami, vydanými
v Bratislavě.23 Zásilka nových známek však bohužel uvízla při dopravě do Brna pro poruchu
auta na poště v Podivíně. Brněnské ředitelství pošt vypravilo 10. května pro známky auto
městských hasičů spolu se dvěma zástupci ředitelství, ale v Podivíně auto ani známky nebyly. Hasiči se rozjeli do Bratislavy, kde zástupci nakoupili asi za 7 milionů korun bratislavské
známky nižších hodnot a korespondenční lístky.24 V Brně mezitím vzrůstaly obavy o osud
nevracející se výpravy (telefonické spojení nebylo) a také strach, aby se pamětní listy stihly
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vyrobit. Poštovní ředitelství proto zvažovalo v této situaci i případné využití přetisků. Naštěstí
se hasičské auto s posádkou i s nakoupenými bratislavskými známkami včas vrátilo a bratislavská emise pak byla použita na výrobu pamětních listů.25 Podobně, jak se dostaly bratislavské známky do Brna, se mohly dostat i do Bechyně.
Pošta, resp. pošťáci byli iniciátory i přetisku v Hořicích. Ve vzpomínkách Aloise Jilemnického,
(1910–1986), regionálního podkrkonošského historika, středoškolského profesora, novináře a
spisovatele, se uvádí: „Přetisky mají původ na hořickém poštovním úřadě, kde nechtěli používat známky s portrétem nenáviděného Hitlera v době, kdy již opět existovalo svobodné Československo. Celou tuto akci prováděl a ze strany pošty zajišťoval poštovní tajemník Emil Beneš.
... Známky použité k přetiskování byly vydány ze zásob poštovního úřadu.“26
Problém s frankováním zásilek neměli ani v Rakovníku. Ladislav Cvak, přímý účastník vzniku rakovnických přetisků, uvedl: „Již za okupace zabýval se náš dlouholetý a zasloužilý předseda místního filatelistického klubu, pan Eduard Bešorner, myšlenkou vyrobiti nějaké přetisky na známkách po německé kapitulaci … Přetisky byly vydány nákladem československých
Klubu filatelistů v Rakovníku. … Chtěli jsme mít přetisky s datem 5. V. 1945, kdy byl Rakovník
po zlomení krátkého odporu Němců osvobozen, majitel tiskárny však, který se přetiskování
sám ujal, vytiskl omylem datum 9. V. … Známky ony byly poštovně používány od 9. do 15.
května 1945 a místní pošta v tehdejším chaosu nedělala žádných námitek.“27
Josef Sokol (*1907) byl v květnu 1945 účetním Rolnických družstevních podniků v Kostelci
nad Orlicí. Podílel se na vzniku tzv. rychnovských přetisků.28 Sazba byla v tiskárně vysazena
pro celý stokusový arch. Sokol získal archy k přetiskování „z kosteleckého poštovního úřadu.
Jeho přednosta Kužel, zástupce Vítězslav Řepka a další pracovník Jaroslav Hruška souhlasili a
dali mi k dispozici celou zásobu tří hodnot. … V samotném Kostelci německý hejtman uznal
revoluční národní výbor 5. května v 11 hodin dopoledne. Předsedou výboru byl MUDr. František
Pups … ten myšlenku přetisků nejen schválil, ale aktivně ji podporoval. … Bylo to 5. května
kolem poledne, kdy již pražský rozhlas volal o pomoc, kdy jsme začali.“ Okresní národní výbor
v Rychnově se k přetiskům postavil mimořádně vstřícně a vydal 11. května písemné prohlášení adresované jednotlivým poštovním úřadům, jímž oficiálně stvrzoval vydání přetisků. Přetisky
byly používány dlouho, i po zveřejnění informace o ukončení platnosti protektorátních známek, doloženy (prošlé poštovním provozem) byly až do 20. května.29
Vzpomínky Josefa Koňase z Libčic nad Vltavou jsou rovněž dokladem souhlasného postoje poštovních úředníků. „Koncem roku 1944, kdy se již válečná situace vyjasňovala a bylo
zřejmé, že německá nadvláda se chýlí ke konci, pomýšlel jsem, jak vyjádřiti filatelisticky
radost a uspokojení z nastávajícího konce války. Poněvadž byly v oběhu známky s nenáviděným portrétem Hitlerovým, byla věc celkem snadná a přímo vyzývala ku provedení. ... podjal
jsem se toho úkolu sám. Laskavostí jednoho zdejšího typografa, který opatřil mi dva štočky,
a za souhlasu zdejšího přednosty poštovního úřadu p. Miroslava Ronhitla přetiskl jsem v únoru a březnu 1945 celou jednoměsíční zásobu známek poštovního úřadu. ... Dne 5. května
předal jsem je poštovnímu úřadu, který je zájemcům vydával k frankování.“30
V dokumentaci se nalézá také rukopisná vzpomínka akademického sochaře Vladimíra
Rocmana, který vytvořil přetisk ČSR – osvobození 1945 v Novém Městě nad Metují už v první polovině listopadu 1944. „Jako vyučený litograf a absolvent prvního ročníku Uměleckoprůmyslové školy v Praze jsem byl schopen celou akci provést sám v dílně živnostenské
školy pokračovací v Novém Městě nad Metují. ... Známky s mnou navrženým a vytištěným
přetiskem byly použity již 5. května 1945.“31
Odmítavý postoj pošty k přetiskům
Ze vzpomínky Ing. Jiřího Pokorného (*1922) vyplývá, že pošta v Dačicích, na rozdíl od
řady jiných míst, se k použití přetisků stavěla odmítavě. „Počátkem května, někdy kolem
6.–8., ještě před vyhlášením ukončení II. světové války, sešli jsme se čtyři filatelističtí přátelé
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a rokovali o tom, jak dát osvobození našeho města, o němž již nebylo pochyb, najevo veřejnosti. Dohodli jsme se, že použijeme archy neupotřebených známek, které jsme měli, a ty
necháme přetisknout. Zvolen byl třířádkový přetisk "Svobodné + DAČICE + 9.V.1945" Pro
přetisk byly vybrány z výplatních známek s portrétem Hitlera pouze hodnot 30 a 60 haléřů a
1,20 K. Z tehdejších účastníků této filatelistické aktivity jsem patrně posledním žijícím. …
Naše žádost u tehdejšího přednosty poštovního úřadu o poštovní použití přetisků na dopisnicích a obálkách se nesetkala s pochopením.“32 Ve Filatelistických listech33 byla pak o rok
později zveřejněna krátká noticka, z níž plyne, že dačický přetisk byl soukromý, provedený
filatelistickým odborem Sportovního klubu Dačice. Do poštovního provozu se dostalo jen
minimum kusů, a to jen díky přehlédnutí poštovních úředníků.
Rovněž v Náchodě se nepodařilo přetisky zavést do poštovního provozu. „Neoficiální revoluční pětiřádkový přetisk v barvě tmavočervené, vydaný členy Filatelistického kroužku v Náchodě, kterého jsem byl členem, jeho štoček zhotovil můj kamarád typograf Josef Erlebach
s pomocí Jarky Suchého ilegálně a výtisk provedli v noci z 8. na 9. V. 1945, když se již přiblížila Rudá armáda k Náchodu.“34 Potiskli 900 dvoukusových sérií emise Katedrála sv. Víta,
ale přetisky „ku frankování nebyly vedoucím pošty připuštěny.“35
Zásah revolučního národního výboru v Jičíně je dokumentován ve vzpomínkách Aloise
Fikara, autora jičínského přetisku a později školního inspektora v Praze. Dne 29. dubna
1945 ho „náměstek jičínského poštovního úřadu“ vybídl, aby připravil přetisk, že „pošta si dá
svou zásobu známek také přetisknout.“ Fikar sám přetisk 100 sérií známek pro členy filatelistického klubu. „Krajský revoluční národní výbor, který se téhož dne, 5. května, ujal v Jičíně
vlády, sesadil přednostu pošty i jeho náměstka a správcem pošty jmenoval svého člena, poštovního tajemníka. Ten chtěl dát revolučně přetisknouti zásoby známek všech pošt jičínského okresu a ptal se na to telefonicky i na ministerstvu pošt v Praze, kde mu radili k opatrnosti. ... Jičínská pošta byla od 6. do 12. května 1945 zavřena a ministerstvo pošt pak zakázalo
frankování soukromými přetisky.“36
V Plzni bylo první vydání přetisku schváleno revolučním národním výborem 9. května
1945, i když používání je doloženo již od 5. května. Jednalo se o razítko se lvíčkem a nápisem Osvobozené Čechy a Morava (v 1. vydání), resp. Osvobozené Československo (v dalších vydáních). Razítko bylo zadrženo 16. května Poštovním úřadem v Plzni za účelem „znemožniti další jeho použití“, o čemž vydal přednosta úřadu Haišman příslušné potvrzení.37
Brněnské ředitelství okružním výnosem č. 74 z 12. června 1945 upozornilo všechny podřízené poštovní úřady ve svém obvodu: „Bylo zjištěno, že soukromé osoby, ba dokonce i některé poštovní úřady, dávají do prodeje soukromě vyrobené známky, případně, že neplatné
poštovní známky opatřují přetiskem ČSR, ČSP apod. Takové známky jsou soukromé výrobky,
nejsou tedy pravými poštovními známkami a poštovní zásilky jimi opatřené jest nutno vyloučiti z poštovní dopravy.”38
Sběratelské účely
Některé přetisky nebyly od počátku vědomě určeny pro poštovní provoz. To je případ
např. sušických přetisků, které vznikly počátkem května 1945 na základě návrhu grafika a
malíře Vincenta Skláře a jejichž matrici vyrobila firma Pejša z Českých Budějovic. Přetisky si
rozebrali členové filatelistického kroužku a mezi veřejnost se vůbec nedostaly. Staly se
okamžitě sběratelsky žádoucí a jejich cena rychle rostla, což podnítilo místní revoluční
okresní národní výbor v Sušici k úvaze, že by jejich prodejem mohl získat finanční prostředky. Tyto „památeční“ známky se těšily velkému zájmu nejen sběratelů, ale i širší veřejnosti,
i když je nebylo možno využít k poštovnímu provozu.39
Většina z přetisků, které se objevily v květnu 1945, vznikla buď přímo na poštách, anebo
alespoň díky iniciativě poštovních zaměstnanců. Těm muselo být jasné, že jakýmkoliv přetiskem opatřené známky ztrácí platnost a v poštovním provozu by neměly být užívány, ale ve vět122

šině případů nadšení z konce války a německé okupace zjevně převládlo nad služební ukázněností. Ostatně jak už sám název této maličké tiskoviny naznačuje – jsou to poštovní známky, tj. známky vydané poštou (v zastoupení ministerstva pošt), nikým jiným. Dnes přetisky, jakkoli byly z hlediska tehdejšího i dnešního práva nezákonné, chápeme jako zajímavý doklad
revoluční a vzrušené doby května 1945. Vzpomínky konkrétních osob v konkrétních místech
mohou napomoci plastičtěji dokumentovat dobové událostí a ilustrovat onu atmosféru vzrušení, nadšení a radosti, která tehdy panovala.
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BENEŠ, František: Revoluční vydání 1945 [online]. Zveřejněno 10. 3. 2013.
[cit. 2020–10–04]. Dostupné z: https://www.frantisekbenes.cz/revolucni–vydani–1945/
Rozhledy filatelistů, 4. června 1945, s. 3.
Sbírka PM, podsbírka Falsa, skici a kresby (dále jen FSK), inv. č. FSK 43. Ve větším
množství byly do PM předány jen přetisky novinových známek z II. vydání (1943) –
Bendova Holubice; ve třech nominálech jich je ve sbírce uchováno celkem 1362 přetištěných stokusových přepážkových archů (PA). Pod inv. č. FSK 42 je uloženo několik
málo PA s přetisky z Rumburku a Ústí nad Labem.
Karel Holoubek zpracoval od poloviny 80. let několik rozsáhlých kompendií revolučních přetisků. Vlastním nákladem připravil např.: Seznam revolučních provizorií z května 1945, s.d. cca 1988; Revoluční přetisky 1944–1945, Hradec Králové 2004 (tato
práce byla oceněna na Světové výstavě poštovních známek v Praze v roce 2008 stříbrnou medailí); Dopisnice s revolučními přetisky 1944–1945, s.d.; Přehled výskytu dopisnic přetištěných revolučními přetisky, 2007; Seznam revolučních přetisků 1944–1945,
2011, 323 s. V roce 2012 byl Seznam (2011) přeložen péčí Czechoslovak Philatelic
Society of Great Britain do angličtiny: Compendium of 1944–1945 Liberation
Overprints, by Karel Holoubek, additional material and translation by Robert J. Hill.
viii + 314 pages, plus a CD with colour illustrations throughout, 860gm. 2012. ISBN:
978–0–9553682–3–3
HOLOUBEK, Karel: Česká republika – „revoluční“ vydání (květen 1945). Praha: Geophila,
1996. 85 s. Příručky Geophila; sv. 3. ISBN 80–901803–5–3.
K orientaci v revolučních přetiscích 1944–1945 lze také využít práci španělského badatele Juana Santaeugenia Grau: Checoslovaquia – Sellos y sobrecargas revolucionarias
1944/1945, Emission Locales. 5. vyd. 1996.
Sbírka Poštovního muzea, podsb. D, inv. č. D87. Z dokumentů je patrné, že původce
fondu se soustředil především na zdokumentování pokud možno všech lokalit, kde byly
přetisky zachyceny, a na vizuální stránku přetisků. Okolnosti jejich vzniku byly až na
druhém místě. Fond obsahuje mnoho překreslených motivů přetisků, také výstřižků
z tisku, bohužel zhusta bez uvedení přesného zdroje. V materiálu se prakticky nevyskytují žádné originální známky s přetisky. K okolnostem předání materiálu do PM: Karel
Holoubek byl v době předání již stár (i když duševně relativně svěží) a důvodem předání bylo, že nikdo z jeho blízkých o jeho celoživotní práci, i když jen jako koníček, nejevil zájem.
Použité psané vzpomínky pamětníků je třeba chápat jako subjektivní zdroj informací,
což posiluje i kontext, v němž byly získány: nejednalo se o „oficiální“ výzkum, nýbrž
o soukromé dopisování. To mohlo vést ke zkreslením ve smyslu pominutí či dokonce
potlačení nežádoucích informací a zdůraznění vlastní role. Bohužel dnes již z pochopitelných důvodů ve většině případů nelze provést obnovený sběr poznatků přímým kontaktem s narátory.
V článku jsou citovány jen takové vzpomínky, u nichž lze prokazatelně určit dataci a
jména pamětníků.
O něm viz např. oficiální stránky města Bechyně [online], [cit. 2020–10–04]. Dostupné
z: https://www.mestobechyne.cz/cs/mesto–bechyne/osobnosti/josef–simak.html
Korespondence mezi původcem fondu, Janem Hrnčárkem, filatelistou a Václavem
Kovaříkem, předsedou Klubu filatelistů Bechyně. Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87,
ka 4/14, Bechyně.
Viz pozn. 19.
TOMÁŠEK, Dušan. Vláda emigrantů: duben – listopad 1945. Praha 2009, s. 11.
Aršík „Příjezd presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše“ vydala Československá pošta
16. května 1945. Jsou na něm tři známky bratislavského vydání v nominálech 0,50 K,
1,50 K a 2 K.
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Velké množství souviselo s tím, že Československá pošta, resp. Poštovní technická
ústředna (PTÚ) Praha měla tehdy centrální sklad v Brně; nakoupené množství vytvořilo
alespoň dočasné skladové zásoby. Přesto se brzy ukázalo, že dovezených známek
nebylo dost, aby dokázaly pokrýt potřeby při zahájení provozu. Další známky z Bratislavy už nebyly dovezeny, protože byly využity primárně ke krytí potřeb slovenských
pošt. Běžná frankatura bratislavskou emisí začala až od 16. července 1945, kdy je PTÚ
začala poštám pravidelně přidělovat. Prvními známkami danými do oběhu na celém
území státu nebyla ale bratislavská emise, bylo to dne 6. června 1945 tzv. moskevské
vydání s portrétem TGM.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 7/14 vlastní dílo; ŠNOFLÁK, Alois: Z historických
dnů brněnských pošt, in: Filatelie, roč. 1981, č. 17, s. 521–522.
Vzpomínky Aloise Jilemnického. Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D87, ka 5/14, Hořice.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 2/14 Rakovník.
Přetisk (grafický návrh) vznikl v Kostelci nad Orlicí, archy známek se potiskovaly v tiskárně Čermák ve Vamberku a známky byly postupně mezi 5. a 7. květnem distribuovány na poštovní úřady i mimo Kostelec a Vamberk – Rychnov nad Kněžnou, Doudleby,
Holice, Brandýs nad Orlicí, Potštejn ad. Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 3/14
Kostelec.
Příčinou je fakt, že jich bylo vyrobeno – v porovnání s jinými – mnoho: 2247 stokusových archů v nominálu 60 h, 367 archů v nominálu 80 h a 1292 archů 1,20 K. Sám Josef
Sokol k tomu poznamenal: „Zůstalo mnoho neprodaných známek. .. Ve Vamberku ještě
v říjnu byly.“ Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 3/14 Kostelec.
Sbírka PM, inv. č. D87, ka 4/14, Libčice nad Vltavou. Vzpomínky byly také částečně publikovány ve Filatelistických listech, roč. II, 1947, později v Informačním bulletinu východočeské skupiny sběratelů č. 109/1991, s. 59nn.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 4/14, Nové Město nad Metují. Korespondence mezi
K. Holoubkem a V. Rocmanem, 1985–1987.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 2/14, Dačice
Filatelistické listy, roč. I, 1946, s. 214.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 4/14, Náchod. Vzpomínka Oldřicha Hýbla, korespondence mezi K. Holoubkem a O. Hýblem z 1. února 1984.
Tamtéž.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka, 2/14, Jičín. Fikarovy vzpomínky byly také částečně zveřejněny ve Filatelistických listech, roč. II, 1947, v článku autora –jch– Revoluční
známky (s. 136–137).
PELÍŠEK, Oldřich: Revoluční známky 1945. [Plzeň] 2007.
ŠNOFLÁK, Alois: Z historických dnů brněnských pošt, in: Filatelie, roč. 1981, č. 17, s.
521–522.
Sbírka PM, podsb. D, inv. č. D 87, ka 6/14, Sušice.
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Resumé

Revoluční přetisky protektorátních známek z jara 1945
Článek pojednává o přetiscích protektorátních známek v květnu 1945 a o přístupu k použití těchto přetisků, jaký uplatňovali tehdejší přednostové poštovních úřadů a další poštovní
úředníci. Text se opírá o svědectví pamětníků, která byla získána v 80. letech 20. století
Karlem Holoubkem, filatelistou, který se na přetisky z roku 1945 specializoval. Přetisky byly
reakcí na znovuobnovení svobodné, suverénní Československé republiky, protože nebyly k
dispozici žádné nové československé známky. Známky byly přetištěny různými nápisy či
grafickými prvky. Na rozmanitosti přetisků se odrazila především skutečnost, že byly tištěny
individuálně a hlavně spontánně. Přetisky vznikaly na popud revolučních národních výborů,
filatelistických spolků a klubů anebo i samotných poštovních úředníků. Ve všech případech
se jednalo o soukromou iniciativu, bez souhlasu oprávněného vydavatele (československého státu, resp. ministerstva pošt). Přetisky jsou z hlediska tehdejšího i dnešního práva nezákonné, avšak dnes je chápeme jako doklad revoluční a vzrušené doby května 1945.

Ukázky přetisků, Sbírka PM, podsb. FSK, inv. č. FSK42 (3 přepážkové archy).

126

Ukázky přetisků, Sbírka PM, podsb. FSK, inv. č. FSK42 (3 přepážkové archy).
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Zkusmý tisk „5.V. Česko-Slovensko 1945“, Sbírka PM, podsb. FSK, inv. č. FSK 41.
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Zkusmý tisk „Pošta československá 1945“, Sbírka PM, podsb. FSK, inv. č. FSK 41.
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Bedřich Housa se svou poštovní známkou v ruce
Martin Říha
Více než stoletá historie československé a české známkové tvorby je autorsky neobyčejně pestrá a reprezentuje řadu výrazných uměleckých osobností. Jednou z nich byl doyen
české rytecké školy akademický malíř, grafik a rytec Bedřich Housa (* 12. 4. 1926 Praha –
† 7. 5. 2020 Praha). Jeho více než šedesátiletá aktivní známková tvorba byla připomenuta
dne 19. ledna 2020 vydanou příležitostnou poštovní známkou (Tradice české známkové
tvorby – Bedřich Housa, 2020, č. k. Pof. 01056). Známkový portrét bytostného rytce Bedřicha Housy podle návrhu Evy Haškové, vycházející z fotografie autora tohoto článku, nebyl
bohužel vyryt, ale jen vytištěn ofsetem; rytinu motivu sepjatých rukou na obálce prvního dne
vydání (FDC) provedl podle návrhu stejné autorky rytec Martin Srb.
Samotná známka svým provedením nijak nevybočuje ze současné produkce české známkové tvorby, je však z několika úhlů pohledu zajímavá, stejně jako okolnosti jejího vzniku.
Tímto počinem byl totiž definitivně pominut nepsaný, avšak sveřepě udržovaný úzus stran
vydávání české, resp. československé poštovní známky o nezobrazování žijících osobností
vyjma hlavy státu.1 Až v roce 2019 byl vydán aršík připomínající slavného cestovatele
Miroslava Zikmunda (Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, 2019, č. k. Pof. A01019),
který v době vydání oslavil sté narozeniny. Protože však přímo na samotné známce zobrazující Miroslava Zikmunda v rámci aršíkové podoby není uvedena slovní identifikace, není
tak zcela naplněna podstata plnohodnotného uvedení žijící osobnosti na poštovní známce.2
K naplnění skutečné míry personální identifikace na české známce tak došlo až v případě
spojeným s osobností Bedřicha Housy. Byl mistrem dokonale jemné rytiny, kdy nejvíce
ceněné zůstanou zejména jeho známkové rytecké přepisy mědirytin starých mistrů jako
Václava Hollara, Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijna, Adriaena Collaerta a mnoha dalších. Hodnota Housovy rozsáhlé známkové tvorby je kvantitativně i kvalitativně nenapodobitelná a přínos pro kulturu československé, respektive české známkové tvorby mimořádný. Není pochyb o tom, že v případě osobnosti Bedřicha Housy bylo zbořeno, spíše z piety
uchovávané, pravidlo naší známkové tvorby zcela oprávněně. Housa celý svůj tvůrčí život
zasvětil tvorbě československých a českých poštovních známek, kterých od roku 1949 (Den
horníků – 700. výročí čs. hornictví, č. k. Pof. 522) vyryl 381. K tomu se pojí množství rytin pro
obálky prvního dne vydání (FDC), kupony nebo poštovní celiny. Bedřich Housa byl často
i autorem námětu i výtvarného návrhu a jako dlouholetý člen Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s. p., se jako výtvarný, případně námětový poradce podílel na
přípravě známkových emisí do posledních let. Poslední Housova známka vyšla v lednu 2011
(Tradice známkové tvorby, č. k. Pof. 0667).
Přirozeně noblesní, skromný, pracovitý a precizní Bedřich Housa se stal skutečnou žijící
legendou české rytecké školy. Narodil se v Praze v rodině vyučeného reprodukčního fotografa a pozdějšího ředitele České grafické unie Bedřicha Housy, který byl u zrodu prvních československých známek. V letech 1940–1944 se Bedřich Housa ml. vyučil na přání svého otce
ocelorytcem v oddělení tisku poštovních známek v České grafické unii u rytce Josefa Goldschmieda. Mladý Bedřich snil o práci voraře nebo námořníka při zaoceánských parnících, vůli
svého otce však přijal s naprostou samozřejmostí za své poslání, kterého nikdy nelitoval. Otec
uvažoval velmi racionálně, neboť ocelorytina v té době představovala poměrně perspektivní
obor. Doba překotného nekvalitního knihtisku těsně po vzniku republiky ve 20. letech odezněla a práce kvalitních ocelorytců byla na vzestupu.3 Je tedy souhra náhod, že se tehdy nevyhraněný a ani ne čtrnáctiletý Bedřich Housa dostává k ryteckému řemeslu, které ho ale zpočátku, stejně jako kreslení, vůbec nebavilo. „Abych tak řekl, učil jsem se dívat. Jenomže když
koukáte na rytce, jak nad tím sedí, vidíte akorát ohnutý záda... Vůbec se se mnou nebavil a mys130

lím, že kdyby neznal mého tatínka, vyhodil by mě byl ihned. Slyším jako dneska slova, když mě
viděl kreslit. Ježiši, vždyť on ten blbec ani neumí držet tužku. Ale měl pravdu... “4
Bedřich Housa si ale postupně vztah k ryteckému řemeslu získal a vedle toho rozšiřoval
své znalosti v dalších grafických technikách, především mědirytu, dřevorytu a suché jehle,
včetně jejich specifických historických souvislostí. Začal intenzivně kreslit, a protože zatoužil mít vzdělání, tak se v době poválečného otevírání vysokých škol přihlásil na Akademii
výtvarného umění v Praze, kterou studoval v letech 1945–1950. Vedle osudového rozhodnutí svého otce a učňovských let u Jaroslava Goldschmieda zásadně ovlivnila Housovu tvorbu studia v grafické speciálce uznávaného profesora Vladimíra Silovského, mj. autora mnoha československých poštovních známek. V profesorském sboru Akademie působily těsně
po válce legendy naší výtvarné scény, jako byl Jakub Obrovský, Otakar Španiel, Max Švabinský nebo teoretik umění Václav Vilém Štech. Mezi spolužáky Bedřicha Housy nalézáme
Jindřicha Mahelku, Ladislava Čepeláka, Pavla Sukdoláka, Jaroslava Lukavského, Naděždu
Syneckou; při nejrůznějších příležitostech se setkával s vrstevníky Karlem Malichem nebo
Jaroslavem Šerých, dle jeho slov na něho velmi zapůsobila tvorba o více než deset let staršího Josefa Lieslera.
Vývoj poválečné české rytecké školy v umění poštovní známky výrazně poznamenal
nástup nové generace v oboru grafiky akademicky vzdělaných rytců Bedřicha Housy, Jiřího
Švengsbíra nebo Bohdana Rouleho, kteří navázali na řemeslo v podání starších rytců Jindry
Schmidta, Ladislava Jirky nebo Jana Mráčka.5 Těžištěm Housova díla se nakonec stala tvorba poštovních známek, ve které se mu dostávalo uznání nejen od filatelistů, ale i od umělecké kritiky: „V poštovní známce dosáhl Housa nejvyšší mety tohoto umění – podařilo se mu
při dokonalém pochopení originálu najít svůj osobitý styl; z reprodukce se stává umění.“6 Za
své návrhy, grafická řešení a ryteckou práci opětovně získával četná ocenění, například jeho
transformace Hollarovy rytiny Dáma s kožešinovou čepicí (Umění, 1972, č. k. Pof. 1995) zvítězila ve dvou kategoriích známkové ankety Nejkrásnější známku roku 1972, pořádané Mladou frontou, a sice v kategorii Rytcova interpretace uměleckého díla a kategorii Nejkrásnější
známka roku. Pravidelně získával Ceny ministerstva spojů, například za emisi na téma jezdectví (Jezdectví na starých rytinách, 1969, č. k. Pof. 1760–4) nebo starých lodí (Staré rytiny
lodí, 1976, č. k. Pof. 2206–9). Pětkrát také získal Cenu za nejkrásnější známku roku, ponejvíce za své transpozice uměleckých děl v královské emisi Umělecká díla na známkách. Za
všechny je možno uvést ocenění udělené za Strahovskou (Umělecká díla na známkách,
1993, č. k. Pof. 027), Svatovítskou (Umělecká díla na známkách, 1994, č. k. Pof. 059) a
Zbraslavskou madonu (Umění doby Karla IV., 2006, č. k. Pof. 0462). Známky tvořil i pro
Albánii a Severní Koreu.7 Vytvořil také známkový rytecký portrét prezidenta Antonína
Novotného (Antonín Novotný, 1976, č. k. Pof. 1652–3).
Paralelně se známkovou tvorbou se věnoval i volné tvorbě a grafice drobného formátu,
například exlibris, novoročenek apod. Od roku 1949 vystavoval na autorských a kolektivních
výstavách u nás i v zahraničí volnou grafiku, poštovní známky a exlibris. V roce 1960 byl přijat mezi členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Vytvářel převážně přírodní zátiší, ale
i romantické záběry z plenéru a portréty. Motivem zátiší byly mořské mušle, květiny, ryby,
grafické náčiní a často se opakovaly lodě s napnutými plachtami třeba na pozadí cestovatelských map. Přestože Housova volná grafika stojí svým významem v pozadí jeho známkové tvorby, dostalo se mu i zde obdivuhodné kritiky: „...vzdor svým úspěchům jako reprodukční rytec, nechce zůstat ve sféře, která by byla jen osobním komentářem k možnostem
klasické rytecké techniky. ... jde dál za pouhé zobrazení vstříc snaze tvořit kompozice opírajíc se víc o představu než popis.“8
Bedřich Housa si po celý život dokázal udržet pozici nezávislého umělce bez stálého
zaměstnaneckého poměru, což nebylo především v minulém režimu zcela samozřejmé. Měl
výhodu, že jeho práce byla v zájmu státně řízeného zahraničního obchodu zaměřená na
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vývoz a dovoz kulturních statků Artie. Československé poštovní známky tehdy představovaly žádaný vývozní artikl a Bedřich Housa brzy pochopil, že když převezme iniciativu ve
vyhledávání atraktivních námětů, vyhne se zároveň i jinak povinným politickým tématům.
Proto i v době normalizace dokázal prosazovat žádané transpozice starých rytin zobrazujících staré terče, hodiny, hračky, jezdectví, lov, hrací karty apod.
Tato skutečnost souvisí i se sbírkotvornou činností Poštovního muzea, která přímo navazuje na okolnosti vzniku poštovní známky Bedřicha Housy od Evy Haškové. Ve známkové
tvorbě obecně, a pro rytce obzvlášť, je zcela zásadní dostatečně kvalitní předloha, ze které
může vycházet. Přes velkou míru autorské stylizace a umu jde zejména o zachování podstaty a charakteru zobrazovaného subjektu při výrazném zmenšení. Rytec pracuje s pokud
možno dokonalou předlohou, kterou v šestinásobné velikosti rytiny převede do čar a šrafur,
tzv. liniové rozkresby. Tu posléze ryje zrcadlově obráceně, v případě barevného soutisku
ryje každou barvu zvlášť. Právě získání dostatečných podkladů je primární snahou každého
rytce. Pokud nedostal originální návrh od jiného výtvarníka, musel si obstarat podklady většinou sám. Bedřich Housa byl proslulý svým aktivním pátráním v muzeích a galeriích po
celé republice, přičemž si byl dobře vědom bohatství jejich depozitářů, a byl také častým
návštěvníkem antikvariátů nabízejících staré tisky. Při těchto návštěvách často nacházel náměty pro další emise známek, které předkládal námětové komisi. Často se tedy stával i autorem námětu u svých známek. Pokud se zrovna nevěnoval transpozicím děl starých mistrů
a dostal ke zpracování portrét nějaké významné osobnosti, musel sáhnout po kvalitní fotografii zobrazovaného, a to buď reprodukční, nebo autorské.
Potenciálu vizuální paměti si byl dobře vědom tehdejší vedoucí a později ředitel Poštovního muzea PhDr. Pavel Čtvrtník. Prozíravě nechal svého přítele, akademického malíře, fotografa a filatelistu Tomáše Vosolsobě zhotovit pro potřeby Poštovního muzea a pro výstavu
Praga 1978 portrétní fotodokumentaci výtvarníků, grafiků a rytců poštovních známek přímo
při práci v ateliérech a dílnách. V letech 1977–1978 Tomáš Vosolsobě obcházel umělce společně s Janem Galuškou, pro kterého to byl první úkol po nástupu do muzea 1. února 1977
na pozici kurátora oddělení dějin pošty a telekomunikací.9 Vznikla tak série černobílých
snímků čtrnácti malířů, grafiků a rytců. Mezi snímky Josefa Lieslera, Kamila Lhotáka, Karla
Svolinského, Miloše Ondráčka, Karla Tomana či Jindry Schmidta nalezneme i řadu portrétů
padesátiletého Bedřicha Housy zachyceného ve svém ateliéru ve Střešovicích. Nutno dodat,
že Poštovní muzeum fotografie Tomáše Vosolsobě dodnes využívá při své výstavní a prezentační činnosti. Jako podklad pro známkovou tvorbu posloužily autoru známky Oldřichu
Kulhánkovi v případě emise Tradice české známkové tvorby u Josefa Lieslera (Tradice české
známkové tvorby – Josef Liesler, 2012, č. k. Pof 0708), také autoru Pavlu Sivkovi u známky
Ivana Strnada (Tradice české známkové tvorby – Ivan Strnad, 2013, č. k. Pof 0754). Fotografiemi se volně inspirovala také Libuše Knotková, když na známce připomenula svého
otce Ladislava Jirku (Tradice české známkové tvorby – Ladislav Jirka, 2014, č. k. Pof. 0795).
S fotografiemi Tomáše Vosolsobě pracoval i Zdeněk Netopil, který v roce 2016 známkově
ztvárnil osobnost Karla Svolinského (Tradice české známkové tvorby – Karel Svolinský, 2016,
č. k. 0873).
Autor tohoto článku fotografoval Bedřicha Housu při svých pravidelných návštěvách u něj
v ateliéru během let 2010–2020. Neoddělitelnou součástí snímků z Housova pracovního
prostředí plného kreseb a skic, tužek a per, zkusmých tisků, ryteckého stojanu se zdánlivě
chaoticky poházenými rydly a dalším náčiním jsou i kuřácká zátiší s plným popelníkem, krabičkou startek a s Mistrem mizejícím v oblacích tabákového kouře. Housa byl totiž silným
kuřákem až do posledních dní a kouření cigaret, pokud možno bez filtru, povýšil na osobitou
pracovní formu soustředivé meditace. Po autorské fotografii autora tohoto článku, zachycujícího Bedřicha Housu při práci v střešovickém ateliéru v roce 2012, sáhla i Eva Hašková,
autorka již na úvodu zmíněné známky, kterou Komise pro výtvarné řešení poštovních známek
požádala, aby vytvořila poštovní známku zobrazující osobnost Bedřicha Housy.
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Bedřich Housa, který od roku 2015 pobýval v pražském pečovatelském domě Senior
Centrum Klamovka, stačil před smrtí vydání známky se svým portrétem ocenit a i přes svou
vrozenou skromnost si této neobyčejné pocty velmi vážil. Souhlasil nejen s fotografickým
zvěčněním historického okamžiku společně se svou známkou a FDC, ale i s rozhovorem,
kterým své pocity vyjádřil.
V době koroanavirové krize na jaře 2020 bylo SeniorCentrum pro návštěvy uzavřeno a
domluvený rozhovor s autorem tohoto článku byl uskutečněn v průběhu dubna pomocí
videochatu a laskavé pomoci Ing. Akad. arch. Yvony Boháčkové, dcery Housovy druhé
manželky, a zdravotní sestry pečovatelského domu Marie Terry Silvy. Oběma patří za umožnění rozhovoru s Bedřichem Housou, který se později ukázal jako poslední, velký dík.
Vážený pane Houso, dovolte mi několik otázek, týkajících se Vaší celoživotní rytecké
práce. Když se podíváte na nedávno vydanou poštovní známku s Vaším portrétem,
která má být uznáním Vaší celoživotní známkové tvorby, co se Vám vybaví?
Ale jistě, tato známka navržená paní Haškovou podle jedné z mnoha fotografií, které jste
udělal Vy, pro mě představuje velké uznání. Při pohledu na ni se mi vybaví celý život, potulování se světem s otevřenýma očima. Léta učení, studia na Akademii, práce na volné noze,
práce na známkách, hledání nových námětů, rytina ...
Co pro Vás rytina znamená?
Hodně, celý život. Vše, jak život jde.
Co Vás přivedlo k tomuto řemeslu? Zásadní roli sehrál Váš otec, ředitel tiskárny
České grafické unie.
Ano, můj tatínek, také Bedřich, mě ve 14 letech poslal do rytecké dílny k panu Goldschmiedovi, abych se vyučil řemeslu. Tenkrát se nikdo dětí neptal, prostě šly do učení a hotovo.
Goldschmied měl velmi osobitý přístup k výuce, nechal mě znovu a znovu čistit ryteckou ocel
a věnovat se podobným činnostem, k ničemu mě vlastně pořádně nepustil, jen mi opakovaně říkal – uč se dívat. Tak jsem se hodně díval, a tak jsem se vyučil.
Jak probíhala Vaše studia a začátky na Akademii výtvarných umění v Praze? Z grafických technik se ateliér prof. Vladimíra Silovského zabýval hlavně leptem a suchou
jehlou. Traduje se, že jste se svým spolužákem Mahelkou, který byl vyučeným litografem, přinesli a zavedli na Akademii litografii resp. rytinu?
Ano, hned po vyučení jsme se s kamarádem Mahelkou, který mě vyhecoval, přihlásili jen
tak z legrace na Akademii v Praze, udělali přijímací zkoušky a k našemu překvapení byli přijati. Moje školní práce visí tady na stěně, je to suchá jehla (ukazuje na obraz starého mlýna).
Prof. Silovský uměl lept, a když už jsme na Akademii byli, tak jsme zavedli s Mahelkou litografii a suchou jehlu, které do té doby Silovský neznal, a tím pádem neučil.
Během svých studií jste narazil na spoustu zajímavých učitelů, profesorů nebo spolužáků, kteří jsou dnes již uznávanou součástí naší výtvarné kultury. Na které, pro Vás
zásadní, rád vzpomínáte?
No to by vydalo na knihu. Všechny tehdejší osobnosti, které jsem měl možnost poznat!
Takové lidi už dnes nepotkáte. Vzpomínám na profesora Štecha, přednášel tam dějiny umění,
vskutku velká osobnost, Švabinského, který chodil se sluhou, Obrovského. Bylo jich mnoho,
ale teď už si na všechny nevzpomínám. Taky si vzpomínám, jak jsme chodili do Anatomického ústavu, abychom pochopili lidské tělo. Jednou, když jsem skládal zkoušku z anatomie,
vzal jsem si kostru nohy, abych si ji poprvé prohlédnul a pochopil, jak to vlastně funguje. Když
to viděl zkoušející profesor, vyložil si to jako můj hluboký zájem a zapsal mi známku rovnou
bez zkoušení. Těch hloupostí, co jsme tam natropili. Ale hlavně jsme měli vždycky čas na
víno s kamarády. Docházka nebyla povinná, tak jsme hodně studovali v hospodě. Zkoušky
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jsme složit museli, ale mohli jsme studovat a absolvovat Akademii, jakou rychlostí jsme chtěli. No to už je dnes asi všechno jinak. A při tom jsme se hodně naučili. Bavilo nás to.
Vzpomínám stále na Mahelku a Lieslera.
Vaše první známka vyšla už v roce 1949 (emise Den horníků – 700. výročí čs. hornictví
a 600. výročí vydání hornického práva podle návrhu A. Strnadela), jak na to vzpomínáte?
Že to vůbec vyšlo. Liesler byl první. Byl jsem rád, že známka vyšla a že jsem tvořil i další.
Jste autorem více než 380 rytých poštovních známek, jak se na to dnes díváte?
No, nechce se mi tomu vůbec věřit! A to jsem ještě dělal volnou grafiku, exlibris, cestoval
a hledal náměty.
Považujete poštovní známky za umělecké dílo?
Jak které, no tak když je to dobře udělaná práce. Dělal jsem přepisy umění na známkách,
ty jsem měl rád. Hollara, Dürera, Grunda, Muchu, staré mědiryty. Hledal a vybíral jsem si sám
náměty, zvláště mám rád Madonu zbraslavskou, přepis Oldřicha a Boženy od Františka
Ženíška a pak různé série, kdy jsem se inspiroval předměty uměleckými nebo obyčejnými,
které jsem objevil při svých cestách po českých muzeích a archivech, sklo, karty, terče,
kočárky, hasičská auta … je jich spousta.
Nemrzí Vás, že lidé většinou vnímají známku jen jako užitou věc, která v dnešní době
navíc ztrácí své opodstatnění? Co říkáte postupnému zániku rytiny?
Samozřejmě mrzí. To přináší doba, lidi už si dneska nepíšou, používají ten internet. Všechno
to odnesl čas. Rytina známky je náročná technika, výroba drahá, nákladná. Jednodušší je
použít ofset. Tiskaři dřív rytinu uměli udělat, dělali to s láskou. Byli hrdi na svůj kumšt. Dnes
už to tak bohužel není.
Na jaké období Vaší dlouhodobé práce na poštovních známkách nejraději vzpomínáte z hlediska tvůrčího?
Období, kdy jsem si mohl přicházet s tématy, které jsem pak převedl na známku. Měl jsem
v tom často volnou ruku také díky tomu, že známka byla v určité době skvělý prodejní artikl
na Západ a přinášela tehdejšímu státu valuty.
Byl jste nejen rytcem a autorem výtvarné podoby známek, ale aktivně jste přicházel
s náměty?
Od mládí jsem rád navštěvoval a prolézal obchody se starožitnostmi, kupoval věci, které se
mi líbily, v té době velmi laciné. Také muzea a archivy, když jsem cestoval po českých a
moravských městech. Velmi mi pomohlo, že jsem se seznámil a spřátelil s lidmi, kteří mi pak
umožnili vstup do míst, kam bych se normálně nedostal. A tam jsem se hodně inspiroval.
Podle čeho jste vybíral náměty na známky? Měl jste volnou ruku při výběru tematických
okruhů nebo při výběru konkrétních osobností u portrétů nebo konkrétních uměleckých děl?
Jak už jsem se zmínil dřív, v mnoha případech ano, někdy také ne.
Jak jste postupoval při zpracování témat, například u starých rytin nebo starých terčů či karet? Sám jste vybíral umělecká díla, která měla být na známky transponována?
Jak jsem řekl, chodil jsem s otevřenýma očima a nechal se inspirovat, a bylo toho hodně.
Vytvořil jste spoustu známek s nejrůznější tematikou, zůstává tu něco nebo třeba
někdo, koho byste na známce rád viděl?
I přes vytvoření 380 známek, jak říkáte, jsem toho spoustu nestihnul anebo nenašel podporu vedení pro realizaci některých témat. Třeba mé napadají série námětů, jako historické klobouky, boty, knoflíky, našlo by se jich víc. Jsem ale rád za to, co jsem dokázal udělat.
Vaší doménou byly jednobarevné rytiny kombinované barevným hlubotiskem (rotační ocelotisk). Dělal jste i vícebarevný ocelotisk z plochy, avšak mnohem méně, proč?
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Velmi oceňovanou prací je například Vaše pětibarevná rytina v rámci emise Umění
(1967): obraz Norberta Grunda Procházka parkem.
Máte pravdu, taky, ale vícebarevný ocelotisk méně, byla to drahá technika.
U jakých mistrů jste čerpal tvůrčí inspiraci, kdo je Vaším oblíbeným umělcem? Vaše
rytiny jsou velmi jemné, měl jste nějaký vzor? Čí práce jsou Vám blízké?
Z minulosti určitě Václav Hollar. Mým vzorem byl samozřejmě i pan Goldschmied, u kterého jsem se vyučil rytcem. Byl pro mě vzorem toho, jak udělat jemnou rytinu. Jinak si velmi
cením pana Ondráčka.
Máte nějaké svoje oblíbené známky, které se Vám obzvlášť líbí?
Moji oblíbenou známkou je Madona zbraslavská a také Ženíškův obraz Oldřich a Božena.
Mám rád a přišel jsem také s námětem Komenského, Rudolfa II.
Jaké konkrétní předlohy jste u daných témat při práci vyžadoval?
Snažil jsem se najít všechny dosažitelné dokumenty, předlohy a předměty, které bylo v té
době možno najít v archivech, v muzeích a depozitářích, abych jim co nejvíc porozuměl a přiblížil se tématu. Hledal jsem vždy dobrou kresbu a dobrý výraz.
Říká se o Vás, že jste dokázal vyrýt sedm čar do milimetru? Nebo jich bylo víc?
Ano, bylo to 7 čárek do milimetru, asi bych dokázal víc, ale tam už bychom narazili na technickou možnost tisku. To byla ta hranice.
Kolik času Vám zhruba zabrala samotná rytecká práce, například u známky s jednobarevnou rytinou a jaká byla spolupráce s tiskárnou?
Jak kdy, podle námětu, těžko říct. To se nedá říct přesně, zkrátka jsem začal ráno a skončil večer, nikdy jsem to přesně neplánoval, dával jsem práci to, co podle mě vyžadovala.
Spolupráce s tiskárnou byla většinou velmi dobrá, zvláště s dobrými a zkušenými tiskaři, moje
technika byla v tomto ohledu dost náročná.
Nebylo pro Vás svazující, že musíte pracovat v daném miniaturním formátu a dodržovat přitom spoustu povinných prvků?
Nebylo, byl jsem na to zvyklý už od mládí, přišlo mi to naprosto přirozené. Ne, práce mi přinášela radost.
Tvořil jste i v zahraničí, konkrétně v Severní Koreji. Jaké to pro Vás bylo?
Velice zajímavé ... jejich tvorba rytiny ... Jaký dojem jsem si přivezl? Že ta okupace a rozdělení byla velká hloupost. Ano, učil jsem tam, jak dělat známky a také pracoval, v době, kdy tam Češi
postavili tiskárnu. Zajímavá zkušenost i s poznáváním kultury, která byla pro nás tak vzdálená.
Šokoval mě například přístup k ženám, které byly považovány za něco hodně podřadného.
Kromě známek jste se věnoval volné tvorbě, byly to zase rytiny?
Všechno možné. Malby, kresba, ocelorytiny, dřevoryty, nějaká ta suchá jehla. Většinou se
jednalo o volnou grafiku, exlibris, grafiky např. pro Lyru Pragensis, a třeba grafika na zakázku pro soukromé klienty. Já znal ty staré techniky. Nakreslil jsem si rovnou na dřevo ten námět
a pak jsem to vyryl. Dřevo jsem používal ze zimostrázu.
Jak jste řekl, nevíte, kolik přesně jste vytvořil známek, tušíte, kolik jste při práci spotřeboval rydel a vykouřil cigaret?
(Mává rukou ...) nepočítaně, ale asi víc cigaret, než rýtek.
V sedmdesátých letech (1977–78) Vás přišel do ateliéru pro potřeby Poštovního
muzea fotografovat malíř Tomáš Vosolsobě se svým „asistentem“ a pozdějším ředitelem muzea PhDr. Janem Galuškou, vzpomínáte si na to?
1977 Tomáš Vosolsobě – Ano, spolupráce to byla moc dobrá. Víte, mým životem prošlo
hodně lidí, někteří se zapsali, na jiné už si nevzpomínám.
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Co pro Vás znamenala spolupráce s Poštovním muzeem, kde jste měl i dvě samostatné výstavy (1996, 2006) a kde jste často čerpal náměty a podklady pro své známky? Vzpomenete si na některé pracovníky?
Ale jistěže jo, na pana Čtvrtníka, paní Troníčkovou a Léblovou, paní Vlasákovou, na pana
Galušku. Strávil jsem ve vašem muzeu hodně času. Stejně jako s vámi u mě doma, když jste
mě fotil při práci s cigárkem. Vycházeli jste mi ve všem vstříc. Dobrá práce, dobrý kolektiv.
Když se v současné době setkáte s emeritním ředitelem Poštovního muzea Janem
Galuškou (letos oslaví sedmdesát let), je něco, o čem byste s ním chtěl rozmlouvat?
Známe se z branže, o práci, kterou máme za sebou, mluvili bychom o rytinách, malbě,
námětech ... a víte, možná bychom si u toho zapálili …
Děkuji za rozhovor!
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Resumé

Bedřich Housa se svou poštovní známkou v ruce
Akademický malíř, grafik a rytec Bedřich Housa (1926–2020) byl dlouhá léta doyenem
české rytecké školy a významnou osobností československého a českého umění poštovní
známky. Jeho celoživotní dílo bylo již za jeho života, dne 19. ledna 2020, připomenuto příležitostnou poštovní známkou s jeho portrétem, která znamenala průlom v zažitých pravidlech vydávání našich poštovních známek. Článek se zaobírá Housovou známkovou i volnou tvorbou, včetně jeho úspěchů u odborné veřejnosti. Poukazuje na způsob Housovy
tvorby a jeho letitého pracovního i přátelského protínání s Poštovním muzeem a s jeho
zaměstnanci. Součástí příspěvku je rozhovor autora článku s Bedřichem Housou z dubna
2020, který se později ukázal být jako vůbec poslední, a který dokumentuje Housovy pocity a vzpomínky týkající se jeho bohatého života i uměleckého snažení.
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Příležitostná poštovní známka Tradice české známkové tvorby – Bedřich Housa,
č. k. Pof. 01056, ofset, 2020.

Bedřich Housa ve střešovickém ateliéru, foto Martin Říha, 2011.
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Eva Hašková při práci na známce s vyobrazením Bedřicha Housy, foto Martin Říha, 2019.

Bedřich Housa se svou poštovní známkou v ruce v SeniorCentru na Klamovce,
foto Martin Říha, 2020.
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Poštovní známka emise Umění, Václav
Hollar, Dáma s kožešinovou čepicí,
č. k. Pof. 1995, ocelorytina, 1972.
Liniová rozkresba známky emise Staré rytiny
lodí, Václav Hollar, Obchodní holandská loď,
č. k. Pof. 2206, perokresba, 1976.

Loď, volný grafický list, mědirytina, nedatováno.
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Bedřich Housa ve střešovickém ateliéru, foto Tomáš Vosolsobě, 1977.

Jindra Schmidt s Janem Galuškou,
foto Tomáš Vosolsobě, 1977, (zvětšeno z negativu v roce 2011).
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Karel Toman s Janem Galuškou,
foto Tomáš Vosolsobě, 1977 (zvětšeno z negativu v roce 2011).

Bedřich Housa ve střešovickém ateliéru, foto Tomáš Vosolsobě, 1977.
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Samospráva království Českého v letech 1861–1918
Milan Hlavačka
Definice zemské samosprávy
Království České bylo do konce roku 1918 jednou z korunních zemí habsburské monarchie. Korunní země představovaly veřejnoprávní korporace, které se podílely na státní moci
a prováděly na svém území samosprávu. Zemská samospráva byla součástí veřejné správy, kterou vykonávaly zemské orgány království Českého. Vzhledem k rozdělení státní moci
v rakouské konstituční monarchii a k pojetí liberálního politického systému v Předlitavsku
bylo království České sice především subjektem samosprávy, ale v mnoha případech disponovalo také státní mocí, a tudíž se podílelo i na tvorbě legislativy. Podle českých právních
historiků vládla i uvnitř korunních zemí státní moc. Pro rakouskou a od roku 1867 pro předlitavskou státní moc tvořilo území všech království a zemí na říšské radě zastoupených jediný obvod panství a jednotné státní území. Jednotlivé země neměly tedy dle ústavy vlastní
moci zemské a neměly vlastní státní příslušníky. Za zemské příslušníky se ovšem dal pokládat souhrn všech těch, kteří byli vázáni domovským právem k obcím uvnitř korunní země.
Ovšem předpokladem nabytí domovského práva nebyla příslušnost ke korunní zemi, nýbrž
státní občanství, tedy rakouské státní občanství. Nicméně celá konstrukce právní povahy Rakouska a posléze Předlitavska byla modifikována tím, že jednotlivé korunní země měly vlastní zemské ústavy, a tudíž vykazovaly samostatnou ústavní existenci. Z právně historického
hlediska se tedy jednalo o tzv. inkorporaci, která si kromě dějinných vzpomínek a jiného
národního a jazykového složení podržela – a to byl také případ království Českého – i bývalý státoprávní ráz. Inkorporováním v minulosti do jiného státního celku si přesto udrželo rozsáhlou samosprávu. Čeští „státoprávníci“, což byl termín nikoliv pro odborníky na státní
právo, ale termín označující politické síly – české liberální měšťanstvo a historickou šlechtu,
si kladli nejenom akademickou, ale i politickou otázku, zda akt inkorporace do jiného státu
snížil inkorporované části na pouhé provincie v novém státě, anebo jim ponechal zvláštní
státoprávní povahu a určitá práva státní moci. Významnější politickou otázkou spojenou s
neochvějným trváním na zásadě neporušeného, tedy kontinuálního historického státního
práva království Českého tehdejšími „státoprávníky“ a „deklaranty“ bylo, zda uznání historické a právní individuality korunní země je na překážku jednotě nového státního útvaru. Už
jenom přijetí rakousko-uherského dualismu zodpovídalo tuto teoretickou otázku v praxi
naprosto kladně.1
Poměr státu (habsburské monarchie, tedy říše) a korunních zemí stanovil základní ústavní zákon z roku 1861 a jeho přílohy, kterými byla velmi podobná zemská zřízení pro všechny korunní země, a posléze základní ústavní zákon z roku 1867, kterým bylo Rakouské
císařství rozděleno na dva státy, Uherské království (Zalitavsko, tedy Transleithanie) a Království a země na říšské radě zastoupené (Předlitavsko, tedy Cisleithanie).2 Nicméně království České a jeho orgány zemské správy, zvláště pak Zemský výbor království Českého, byl
v některých případech i v novém státoprávním útvaru zvaném neoficiálně Předlitavsko ve
výkonu příslušné veřejné správy zcela samostatný. Království tak vykonávalo svůj podíl na
zákonodárství jako zvláštní státoprávní osobnost, tedy jako zemská individualita s vlastním
zákonodárným grémiem. Předlitavsko tak bylo možno označit za státní společenství, jehož
členy byly korunní země jako zvláštní státoprávní subjekty. Předlitavsko tak dle tohoto výkladu nebylo jednotným státním útvarem.
Vymezení jednotlivých okruhů agendy veřejné správy, kterou království České vykonávalo, tedy samosprávy a přeneseného výkonu státní správy, zahrnovalo oblasti, jež představovaly veřejné stavby, respektive budování infrastruktury nižšího řádu, zemědělství, živnostenskou problematiku, respektive podporu živnostníků, ale na druhé straně aktivity země smě142

řovaly také do oblasti úvěrového hospodářství, protože země disponovala od poloviny 60.
let 19. století Hypotéční bankou pro království České a od roku 1889/90 (investiční)
Zemskou bankou pro království České, dále do agendy zdravotnictví, bezpečnosti, chudinství, národního školství, kultury a vzdělávání. V mnoha ohledech samostatnou kapitolu
samosprávy představoval citlivý vztah zemské správy a nižších orgánů územní (obecní a
okresní zastupitelstva) a věcné (zemská školní rada a zemská zemědělská rada) samosprávy, neboť tyto orgány (na nižší úrovni) samosprávy byly většinou od samého počátku existence liberální samosprávy nacionálně rozštěpeny. Na ně byla navázána rovněž velmi sledovaná problematika zemských veřejných financí, respektive rozdělování zemských úvěrů
a dotací podle územně národnostního principu zvláště v oblasti školství (prostřednictvím
Zemské školní rady, která byla v roce 1891 rozštěpena na českou a německou), kultury
(jestliže si Češi postavili v Praze „Národní“ divadlo s pomocí značné zemské dotace, měli
„Němci“ stejný nárok na vybudování Nového německého divadla v témže městě) a zemědělství (prostřednictvím tzv. Kulturratu, tedy zemské zemědělské rady, která byla rovněž
v roce 1891 rozštěpena na českou a německou).3
Na druhé straně však byla velmi patrná i úzká závislost zemské samosprávy na státní správě, například v případech likvidace rozsáhlých přírodních katastrof (tak jako tomu bylo
během likvidace povodně v květnu a červnu 1872). Tato praxe měla v mnoha ohledech kořeny v monarchistickém pojetí moci, kdy zemské a říšské zákonodárné sbory byly pouze jedním ze zdrojů státní moci, kde druhý zdroj moci stále představoval panovník a jeho tzv.
reservátní práva vůči zahraniční politice, armádě, policii, poštám, telegrafní a telefonní síti.
Panovník byl v habsburské monarchii původcem veškeré státní moci a byl jejím hlavním
(samozřejmě společně s katolickou církví a armádou) a někdy i jediným svorníkem. Vydávání či stvrzování ústavních zákonů byly hlavní akty jeho moci, a to jako pouze Bohu odpovědnému suverénu. Panovník totiž zavedl ústavu toliko ze své vlastní vůle, i když tu poslední, tzv. prosincovou ústavu z roku 1867 vypracovala poslanecká sněmovna říšské rady. I po
obnovení ústavního života zůstal panovník v habsburské monarchii neodvolatelným a nikomu odpovědným suverénem.
V žité správní praxi však docházelo k neustálému kompetenčnímu propojování, (popřípadě i ke střetávání) zemských, okresních a obecních zastupitelstev, které v těchto sporných
případech reprezentoval od poloviny 70. let 19. století před vídeňským správním soudem
zemský výbor, se státní správou, představovanou okresními hejtmany, nad nimiž stál císařem jmenovaný místodržitel. Význam zemské legislativy byl z počátku konstitučního života
malý. Avšak v důsledku nárůstu nové „civilizační agendy“ především ve městech význam
korunních zemí a jejich samosprávy neustále stoupal.4 K této nové agendě si musela země
vytvářet vlastní zákony, jejichž tvorba (nikoliv kvalita) často předběhla i říšskou legislativu.
Tak se stalo, že země, které dostaly moc určovat si svoje vlastní zákonné prostředí domácími zákonodárnými orgány dle osvojených představ a zásad, začaly de facto vykazovat
jeden z hlavních znaků státu, a tudíž začaly nabývat státního charakteru. Nicméně je nutno
okamžitě doplnit, že nad zemskými zákonodárnými orgány stála společná ústřední reprezentace s právem určovat legislativní prostředí říše a že všechny zemské zákony potřebovaly císařskou sankci, která nikdy nepřicházela automaticky, ale byla většinou udělena až
po bedlivém zkoumání. Nicméně několik zemských zákonů (například tzv. Sprachenzwangsgesetz odhlasovaný českým zemským sněmem v roce 1864 na návrh poslance Josefa Wenziga a kol.) císařskou sankci nikdy neobdrželo, a tudíž ani povinnost učit se na středních
školách v království Českém druhému zemskému jazyku nebyla nikdy zavedena.5 I tento
případ svědčí o tom, že císař a jeho „právníci“ velmi dbali na to, aby ani „duchovně správní“ jednota říše nebyla nijakým způsobem narušována. Každopádně i neudělení císařské
sankce svědčilo o tom, že v Předlitavsku existovalo dvojí legislativní prostředí, tedy říšské a
zemské, které pozici korunních zemí v důsledku nárůstu zemské agendy, podpořené vlastními zákonnými normami, neustále posilovalo.
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Z toho konstatování vyplývala také skutečnost, že korunní země se účastnily výkonu veřejné správy několika způsoby. V některých oblastech veřejné správy bylo postavení korunních
zemí výhradní, tedy byly jedinými nositeli státní moci a tato agenda byla regulovaná jedině
zemským zákonodárstvím. Sem náležely obecní záležitosti (například revize některých článků obecního zřízení) a v Čechách i záležitosti okresní samosprávy a její snahy po jazykovém
rozhraničení, dále zdravotní služba včetně financování personálu veřejných všeobecných
nemocnic a správy zemských ústavů (blázince, nalezince, chorobince), dále čelední řády,
chudinská a „hnanecká“ (jednalo o tzv. Schubwesen, tedy odsunutí chudiny z velkoměst do
domovských obcí) agenda a podpora řemeslnického dorostu, zřizování veřejných stravoven, dále schvalování přirážek ke státní dani, kterými bylo usnadňováno financování obecních a okresních rozpočtů. Sem také náležela správa odborného (především zemědělského) školství (země zřizovala dva ústavy v Libverdě a Táboře), finanční agenda učitelstva
základních škol a dotování zemědělských a lesnických projektů (zvláště se jednalo o meliorace anebo zahrazování bystřin).
V dalších oblastech spolupůsobily korunní země se státem, respektive zemské zákonodárství spolupracovalo s říšským. Jednotlivé země tak vytvářely své právní normy až v návaznosti
na říšské zákonodárství. V praxi to znamenalo, že říšské rámcové zákony (například o domovském právu (1863), chudinství (1864), zdravotnictví (1870) byly posléze přepracovány na příslušné zemské právní normy, které respektovaly místní tradice, institucionální zvyklosti a hlavně finanční možnosti těchto zemí. V menších korunních zemích, než představovalo království
České, nebyly takovéto zemské zákony mnohdy ani vypracovány a zemským sněmem schváleny a vše bylo nadále podřízeno jenom říšské normě. Například v Solnohradsku nebyl nikdy
přijat zemský zákon o zdravotní službě anebo moravský či slezský zemský sněm nikdy nepřijaly zákon o zřízení okresních zastupitelstev.
Třetí okruh činnosti představovala vlastní správní agenda. Ta jednak vznikala tím, že zemská samospráva dohlížela na nižší samosprávu a v konfliktu se státními úřady ji zastupovala (například před vídeňským správním soudem) a dále také tím, že ručila za zavádění říšské normy do života země. Sem náležely také rozpočtové a některé daňové záležitosti.
Zemská samospráva království Českého byla také legislativně aktivní v oblasti zřizování
zemských bank či v oblasti podpory drobného průmyslu a živností a také ve výstavbě
dopravní infrastruktury nižšího řádu.6 V exekutivní a správní praxi však bylo vše daleko
komplikovanější, než podává tento přehled, neboť provádění jak říšských, tak i zemských
zákonů se dělo především prostřednictvím říšských instancí. Předlitavští ministři totiž zaváděli i zemské zákony do života svými služebními postupy prostřednictvím svých podřízených úřadů. Říšské centrální úřady tak vydávaly prováděcí nařízení k zemským zákonům,
aniž se musely dovolávat prostředkující součinnosti zemských výkonných orgánů. Uvádění
zemských zákonů do života tak náleželo mezi vlastní a zcela bezprostřední funkce předlitavského státu. Při výkonu této činnosti jednaly říšské orgány vždy jménem říše. Místní výkon
zemských zákonů byl dán do rukou říšských úřadů a tyto tak činily prostřednictvím svých
podřízených správních orgánů: například soudy, které aplikovaly předpisy zemských zákonů o zřízení nových pozemkových knih v 80. letech 19. století, anebo zeměpanské (státní)
úřady nižší instance, které vykonávaly uvedení zemského vodního zákona do praxe, nejednaly jménem země, ale jménem říše. I vlastní finanční hospodářství země bylo obstaráváno
částečně prostřednictvím státní správy. V oboru zemské finanční správy byly vybírány některé zemské dávky, tzv. přirážky, nejdříve říšskými orgány a pak teprve byly předisponovány
zemi. Z těchto případů pak vyplývá jediný závěr: exekutiva zůstala nadále centralizovaná a
„v jednotě exekutivy ponechala si říše sama výhradně moc donucovací“.7
Tento závěr potvrzuje i jiná právně kompetenční okolnost. Říšský zákon z 19. 5. 1868 o
organizaci politických úřadů neupravoval vztah těchto úřadů k zemské a ani k jiné samosprávě. Tento zákon upravoval pouze (opět se jednalo o negativní vymezení) rozdělení kompetencí mezi úřady říšské správy, Z takového dělení kompetencí mezi říšskými orgány
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nemohla zemím vzniknout žádná práva. Říše se tak úmyslně neobracela na státoprávní
zemské individuality (osobnosti), ale jen na své orgány. Zákon tedy neupravoval státoprávní vztahy jednotlivých zemí k říši, ale uspořádával jen kompetence uvnitř svého správního
organismu.8 Tato právní praxe byla pro „Rakousko“ typická. Například stavové se v březnu
1849 v nové ústavě nedozvěděli, že jsou zrušeni, ale jednoduše v nové ústavě tento institut
již nenalezli. Ta samá praxe byla uplatněna v říšském chudinském zákoně, kde se také
nehovořilo o zrušení starých (josefínských) chudinských ústavů (německy Armeninstitute),
ale žádný paragraf – poté, co jim byly odebrány finanční fondy – je už neznal.
Zastupitelské a správní orgány Království českého
Zemským zastupitelským orgánem byl Zemský sněm Království českého a jeho výkonným
orgánem Zemský výbor Království českého. Z hlediska rozdělení moci ve státě a charakteru politického systému měl zemský sněm dvě hlavní funkce. Jednak byl správním orgánem,
tj. zemská správa byla vrcholem soustavy samosprávy, a jednak byl zákonodárným sborem,
tj. země jako subjektu s podílem na státní moci. Zemský sněm nepředstavoval jediný zdroj
příslušné státní nebo i správní moci, panovník ho svolával a rozpouštěl, sněm byl tudíž na
něm závislý. Sněm se usnášel na návrzích zemských zákonů, předkládaných posléze
panovníkovi k sankci. Záležitosti správní povahy (i zemský rozpočet) byly přijímány na
základě sněmovního usnesení a také v jejich případě byla někdy nutná císařská sankce.
Zemský výbor fungoval jako výkonný a správní orgán zemského sněmu. V rámci tohoto
vymezení současně působil jako správní orgán s vlastní kompetencí, což znamenalo, že
jednak zastupoval ve správních záležitostech zemský sněm a jednak byl orgánem s vyloženě vlastní kompetencí v rámci systému samosprávy. Protože exekutivní moc zemského
výboru nebyla dostatečně výkonná a personálně pokrytá, musela se zemská správa v mnoha případech spoléhat na spolupráci se státní správou (splavňovací práce, likvidace škod
po přírodních katastrofách). Kompetence a jednací řády zemských orgánů byly stanoveny
na základě zemského zřízení a byly koncipovány podobně jako v ostatních korunních
zemích.
Postupem času se korunní země začaly na základě vlastního dynamického vývoje a vzhledem k řešení vlastních potřeb navzájem více a více odlišovat. Velmi často také spolupracovaly navzájem, tak jako se to stalo v případě vzniku železnic nižšího řádu v království Českém.
Před vypracováním příslušného zemského zákona z roku 1892 odjela delegace zemského
výboru vedená hrabětem Vojtěchem Schönbornem do Štýrska, aby zde v terénu získala
organizační, finanční a právní náhled na tuto formu využití zemských podpůrných investic,
neboť Štýrsko bylo první korunní zemí, která měla s tímto druhem podpory podnikání v oblasti vylepšení zemské infrastruktury zkušenosti.
Zemský sněm byl sestaven na základě volebního řádu, který obsahovalo zemské zřízení
z roku 1861. Podstatou tohoto liberálního volebního řádu byla představa, že na rozhodování
veřejných záležitostí se mohou podílet pouze vybraní jedinci, respektive celé sociální skupiny (velkostatkáři, správci veřejných finančních fondů, inteligence) a legální organizace (obchodní a živnostenské komory), které odváděly v určité výši přímé daně. Volby probíhaly
odděleně v rámci nejdříve tří a posléze čtyř volebních sborů, které reprezentovaly jednotlivé
(státotvorné) společenské vrstvy. Jednalo se o deskový velkostatek, obchodní a průmyslovou buržoazii a maloburžoazii, městské a i venkovské obyvatelstvo. V jednotlivých hlasovacích sborech, které se nazývaly kuriemi, mohli volit pouze voliči, kteří splňovali daňový census (nejdříve 10 zlatých přímých daní a od roku 1882/1883 již jen 5 zlatých přímých daní,
Badeniova pátá volební kurie zřízená v roce 1896 pro volby do poslanecké sněmovny říšské rady v následujícím roce byla konstruována sice bez daňového censu, ale „zředěna“
voliči, kteří už odvolili v jiných kuriích). Každá kurie delegovala přesně určený počet zemských
poslanců. V zemském sněmu zasedali také tzv. virilisté, což byli nevolení představitelé tradičních významných institucí, mezi něž patřila pražská univerzita zastoupená rektorem,
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pražské arcibiskupství a tři česká biskupství v Litoměřicích, Hradci Králové a (Českých)
Budějovicích. Prvním volebním sborem byla kurie deskových statků, v níž volili pouze vlastníci majetku, který byl zapsán v deskách zemských Království českého a kteří platili vysoké
přímé daně. Kurie byla rozdělena na dva sbory, přičemž v prvním volili představitelé fideikomisního, tj. svěřeneckého majetku a ve druhém vlastníci ostatních deskových, tedy alodiálních statků. První, tedy velkostatkářská kurie volila celkem 70 poslanců. Pro tuto kurii
vytvářelo Království české pouze jeden volební obvod, což se ukázalo hned při prvních volbách na jaře 1861 jako klíčový faktor pro určení vítěze voleb a pro politicko-státoprávní
nastavení zemského sněmu. Vlastníci velkých statků, kde hrála aristokracie zásadní roli, se
velmi brzy rozestoupili do dvou politických táborů, tedy konzervativního a ústavověrného
velkostatku. Konzervativní velkostatek byl federalisticky naladěn a jeho koaličními partnery
bývali až do začátku 90. let 19. století čeští liberálové. Tmelící ideou tohoto celkem nečekaného politického koaličního uskupení (český liberál nikdy nepodpořil německo-rakouského
liberála, protože tento nikdy neuznal české státní právo) byla idea českého státního práva,
respektive snaha po obnovení (restituci) autonomního království Českého v rámci habsburské
monarchie. Ústavověrný velkostatek, jak už napovídá jeho název (německy verfassungstreuer Grossgrundbesitz), byl centralisticky orientovaným uskupením, které usilovalo o zachování silného liberálního a hlavně centralizovaného Rakouska. Z jeho řad byli nominováni v 60.
a 70. letech 19. století zemští maršálkové a předlitavští ministerští předsedové (Karel Vilém,
zvaný Carlos, a Adolf Vilém Auersperg), k dalším aristokratickým rodům, které podporovaly
toto politické uskupení, patřili například klášterečtí Thun-Hohensteinové, Fürstenberkové nebo
Hartigové. Přirozeným spojencem tohoto uskupení byli německo-rakouští liberálové a základem jejich politického programu bylo zásadní pohrdání, respektive neuznávání starého českého státního práva.9 V politické praxi tento boj uvnitř velkostatkářské kurie vyzníval do počátku 80. let 19. století ve prospěch ústavověrných sil, poté měli až do předvečera první světové
války navrch zase čeští federalisté či autonomisté s podmínečnou podporou konzervativního
velkostatku, kam patřily starobylé české rody Schwarzenberků, Lobkowiczů, Kinských či
děčínské větve původně tyrolských Thun-Hohensteinů.
Druhým sborem byla kurie obchodních a živnostenských komor s 15 poslanci. Do kurie
obchodních a živnostenských komor delegovaly čtyři poslance komory v Praze a Liberci, tři
komora v Chebu, dva komory v Plzni a Českých Budějovicích. Třetí byla kurie městských
obcí se 72 poslanci a čtvrtou kurie venkovských obcí se 79 poslanci. V rámci kurie městských obcí bylo ve volebních obvodech Prahy voleno deset poslanců a tři za Liberec.
Dalších devět měst volilo po jednom poslanci a ostatní byli voleni v 59 volebních obvodech.
V kurii venkovských obcí probíhaly nepřímé volby, což znamenalo, že voliči volili nejprve
volitele a teprve volitelé v druhém kole voleb volili poslance, což mohl být i někdo z volitelů. Od roku 1861 do roku 1873 fungovaly zemské sněmy jako delegatura vídeňské poslanecké sněmovny říšské rady, což znamenalo, že nebylo třeba vykonat volby do poslanecké
sněmovny říšské rady. Volební řády tak byly koncipovány jako jistý druh promyšlené volební (Schmerlingovy) geometrie, respektive „alchymie“, protože bylo možno stanovit (pro
potřeby budoucího vítěze) různě velké a různě lidnaté volební obvody a i potřebný volební
census, tak aby vítězily státotvorné (a tedy i bohatší a konzervativnější) vrstvy obyvatelstva.
Tento liberální volební systém byl kritizován především opozičními (většinou neněmeckými)
stranami, jejichž voličstvo patřilo k méně bohatým vrstvám obyvatelstva. Jeho nedostatky
byly zvláště českými politiky ostře napadány už po prvních volbách v roce 1861, ale hlavně
po ostudných „chabrusových“ volbách do českého zemského sněmu na jaře 1872, když k
volebnímu vítězství ústavověrné strany a tedy porážce „deklarantů“ zásadně přispěly neomalené zásahy do seznamu voličů i kandidátů ze strany místodržitele generála Alexandra
Kollera, který byl do této funkce dosazen se zřejmým úkolem „pacifikovat“ české (masové)
státoprávní hnutí. Celkově se do volebního osudí mohlo z počátku liberální éry zapojit asi
jen deset procent mužské dospělé populace. Nicméně do konce existence českého zem146

ského sněmu v létě 1913 tento systém, i přes četné pokusy o volební reformu, v podstatě
nebyl zásadně změněn.10 Jedinou revizí volebního řádu zůstalo zmíněné snížení volebního
censu na pět zlatých přímých daní na počátku 80. let. V důsledku rozdělení pražské KarloFerdinandovy univerzity v roce 1882 byl pak počet virilních poslanců navýšen o jednoho, tedy
rektora české univerzity. Přesto i tato změna výše volebního censu vedla nakonec k ovládnutí tří z pěti obchodních a průmyslových komor (Praha, Plzeň, České Budějovice, liberecká a
chebská komora zůstala v „německých rukou“) českým živlem a od roku 1883 i k trvalému
vítězství federalistických sil v českém sněmu.
V čele českého zemského sněmu stál nejvyšší zemský maršálek, kterého z poslanců jmenoval panovník. Jeho titul napovídal, že ze starého českého stavovského státu, který de
facto zrušila Stadionova ústava v březnu 1849, zbylo velmi málo, respektive jenom stará titulatura. Funkci řídícího sněmu a zemského výboru, tedy Nejvyššího maršálka království Českého, obsazovali s jednou výjimkou (Jiřího knížete Lobkowicze mezi zářím 1872 a dubnem
1873) do poloviny 80. let aristokrati, kteří se hlásili k centralizovanému Rakousku, respektive Předlitavsku. Od poloviny 80. let byli císařem jmenováni příslušníci státoprávní šlechty,
přesněji řečeno téměř čtvrtstoletí mezi léty1883–1907 zastával tuto funkci kníže Jiří Kristian
Lobkowicz z hořínsko-mělnické větve a po něm v letech 1908–1913 jeho vzdálený synovec
z dolnobeřkovické větve Lobkowiczů kníže Ferdinand Lobkowicz.
Zemský výbor fungoval s výjimkou 80. let 18. století (josefínské období) od roku 1714, jak
už bylo naznačeno, jako výkonný orgán českého zemského sněmu především v době, kdy
zemský sněm nezasedal. V třetí třetině 19. století se stal velmi sebevědomou a hlavně iniciativní institucí „české“ samosprávy. V čele Zemského výboru Království českého stál, tak
jako v čele Zemského sněmu království Českého, nejvyšší zemský maršálek. Zemský výbor
se skládal z osmi přísedících a stejného počtu náhradníků. Všech osm náhradníků bylo
voleno společně s přísedícími tak, že šest přísedících a šest náhradníků volili poslanci v rámci sněmovních kurií a dva přísedící a dva náhradníky volilo plénum všech poslanců zemského sněmu. Zemský výbor rozhodoval hlasováním na základě absolutní většiny. Ve sporných
případech mohl rozhodnout hlas nejvyššího maršálka.
Agenda zemského výboru byla rozčleněna do osmi odborů, které vyřizovaly jednotlivé
oblasti veřejné správy. V čele každého odboru stál jeden přísedící, který měl po ruce příslušný úřednický a odborný aparát. Jednotlivé odbory či referáty zemského výboru se zabývaly: I. nadačními fondy a správou zemských statků; II. vodními stavbami, silničními záležitostmi, ubytováním vojska a hnanectvím; III. okresními záležitostmi a okresními hospodářskými
záložnami; IV. národním školstvím a kulturními institucemi; V. zemědělstvím a železnicemi
(nižšího řádu); VI. obecními záležitostmi a odvoláními proti rozhodnutí okresních výborů; VII.
zdravotnictvím; VIII. zemskými a jinými fondy. Jak píše Jaromír Patočka, „toto rozdělení bylo
výsledkem dlouhodobého vývoje a jeho smysl nespočíval ve vytvoření vyvážených oblastí
agendy veřejné správy, ale v smysluplném rozdělení činnosti mezi jednotlivé odbory. Předsednictví přísedících v rámci jednotlivých odborů zemského výboru nepředstavovalo součást
právní úpravy, ale bylo věcí dohody zúčastněných stran.“11 Rovněž bylo možno k jednotlivým i mimořádným agendám se souhlasem zemského sněmu ustanovit odborné či anketní komise. Tak tomu bylo například po přelomu století v souvislosti se stanovením nové kategorizace veřejných všeobecných nemocnic a platů jejich lékařů, které zajišťovala zemská
pokladna.12
Tato agenda se v mnoha ohledech velmi podobala agendě běžné vlády a až do konce století se na jejím vyřizování shodly obě dvě národnosti zastoupené ve sněmu. Lze tak zcela
souhlasit s názorem Jaromíra Patočky, který postihl už dobově tušenou skutečnost, že situace se přece jen mezi Čechy a Němci „principiálně změnila po zřízení Zemské banky
Království českého na počátku devadesátých let. Tím se země a s ní i česká politická reprezentace stala garantem druhého veřejnoprávního finančního subjektu, jehož význam velice
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rychle rostl. Jen do počátku 20. století Zemská banka poskytla úvěry ve výši několika stovek
milionů korun. Zřízení Zemské banky vedlo k masivnímu úvěrování nižších samosprávných
subjektů, zemědělských projektů a výstavby železnic nižšího řádu. Podpora budování železnic, které byly méně výkonné, a tím i lacinější, byla jedním z nejvýznamnějších infrastrukturních projektů, na kterém se země podílela. Opět je třeba zdůraznit, že se jednalo o projekty,
do kterých se investovalo na bázi veřejného úvěru, který většinou zajišťovala Zemská banka
Království českého, v desetiletích před první světovou válkou okolo sto milionů korun.“13
Další neméně významnou investiční oblastí, kam směřovaly obrovské finanční prostředky
garantované zemským výborem, respektive zemí, představovala regulace, neboli kanalizace zemských i říšských řek: Vltavy od Prahy do Mělníka a Labe od Mělníka k saské hranici,
kde bylo před vypuknutím první světové války dosaženo celoroční splavnosti pro parolodě
výstavbou finančně náročných vodních děl (zúžením koryta, výstavbou plavebních komor,
zdymadel, propustí a také elektráren), a tím bylo docíleno labskou mezinárodní konvencí
požadované dvoumetrové hloubky vody v korytě celého toku řeky.14 Na základě těchto příkladů tak skutečně lze konstatovat, že po ovládnutí zemského sněmu a zemského výboru
se „v osmdesátých a devadesátých letech podařilo české politice v rámci zemské správy zrealizovat celou řadu projektů v oblasti kultury a hospodářství a v podstatě se podařilo vytvořit
navzdory všem nevýhodám svébytný prostor, který byl doménou české politiky. S příchodem
20. století však byla stále aktuálnější otázka, zda se ho podaří udržet vzhledem k politickému
a hospodářskému vývoji. Rozhodující byl opět česko-německý spor, ale problém působilo i
to, že se ukazovalo, že některé projekty jsou sice oslnivé a přinášejí okamžité ekonomické
impulzy českému prostředí, ale v delším horizontu jsou sporné a přesahují finanční možnosti království Českého.“15
Česko-německý konflikt a zemská samospráva
Češi a Němci z království Českého se ve svém politickém a státoprávním směřování rozešli za revoluce 1848/49. Nová česká liberální politická reprezentace usilovala o zachování
Rakouského císařství, ovšem příslušně reformovaného na austroslovanské či austrofederalistické bázi. K tomu však nikdy nedošlo. Německo-rakouští liberálové usilovali za revoluce
o připojení všech zemí patřících v rámci Rakouska k Německému spolku k novému sjednocenému Německu. Tuto ambici realizoval frankfurtský parlament, nicméně tato idea žila reálně krátce a nakonec přes odpor Pruska také ztroskotala. Velké sjednocené Německo po
revoluci nevzniklo. Naopak Rakouské císařství se po revoluci státoprávně a hlavně ekonomicky zkonsolidovalo, i když zde na deset let zavládl tuhý neoabsolutismus. Pro české liberály bylo toto vyústění revoluce přijato ambivalentně: fakt, že nevzniklo nové Německo, byl
kvitován s ulehčením. V obrozeném Rakousku měli Češi větší naději na prosazení svých politických cílů. Neoabsolustický režim však v 50. letech 19. století tvrdě potíral všechny politické přepjatce, takže museli na své politické a státoprávní ambice také dočasně zapomenout.
Od zavedení ústavních poměrů na počátku 60. let nabral česko-německý spor na dynamice. Národní politické elity obou nacionálních táborů se zformovaly do politických stran a
své názory na budoucnost vepsaly do politických programů, které se navzájem vylučovaly.
Český státoprávní program se výrazně nacionalizoval, respektive tento plán českých aristokratů usilující o restituce práv království Českého nabyl masové podpory. Na jeho uskutečnění začala na českém sněmu a v poslanecké sněmovně vídeňské říšské rady pracovat
koalice českých konzervativních aristokratů a českých liberálů. Proti ni se postavila koalice
ústavověrných aristokratů a německo-rakouských liberálů. Boje nabyly vrcholu po zavedení dualismu na přelomu 60. a 70. let a málem skončily v roce 1871 vítězstvím „české“ strany.
O to větší zklamání nastalo po pádu tzv. „fundamentálních článků“, které usilovaly o stejný
model česko-rakouského vyrovnání, jakého dosáhla v roce 1867 uherská opozice. Tentokrát
zůstal panovník neochvějným konstitučním monarchou a toto česko-rakouské vyrovnání
instaloval v roce 1867 všem navzdory i bez souhlasu říšské rady. Proti byli také představite148

lé nových středoevropských států, kteří nechtěli opustit své mocenské výdobytky. Především právě „krví a železem“ sjednocené bismarckovské Německo a andrássyovské Uherské království byly zásadně proti jakýmkoliv „slovanským experimentům“ v říši. Císař před
nimi kapituloval. Maximalistický český státoprávní program sice nebyl uskutečněn, ale čeští
liberálové mohli prostřednictvím liberálně pojaté samosprávy a demografické výkonnosti i po
této prohře pokračovat v prosazování svého politického, kulturního, jazykového i ekonomického emancipačního programu. Jejich program již nesměroval k okamžitým státoprávním
výdobytkům, ale cílil na každodenní systematické počešťování měst a jejich radnic včetně
Prahy, škol včetně univerzity a techniky a nakonec i počešťování jazyka úřadů a území v tradičních německých oblastech, kde probíhal rychlý průmyslový rozvoj s poptávkou po pracovních místech. Například v soudních a současně samosprávných okresech Most, Duchcov, Teplice a Bílina dobyli Češi nejednu pozici. Nejen zde, ale ve smíšených okresech se
odehrával národnostní boj, zvláště v soudních okresech Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Litoměřice, Lovosice,
Manětín, Horšovský Týn, Stod, Nová Kdyně, Domažlice, Prachatice, Vimperk, Kašperské
Hory, Sušice, Krumlov a Jindřichův Hradec. Češi získali na svou stranu i velká města jako
Prahu s předměstími nebo Plzeň, boj sváděli o poslední velké město v rukou německorakouských liberálů – (České) Budějovice.
Pozici Čechů v liberální době lze charakterizovat jako dynamickou a ofenzívní, pozici Němců
jako obrannou. Důležitou roli zde sehrál krach ekonomického liberalismu a s tím spojená
proměna politických poměrů v Předlitavsku, respektive změněný postoj předlitavských vlád k
českým emancipačním požadavkům. Zřejmý zlom nastal v roce 1879, kdy liberály vystřídali
konzervativci, kteří byli za podporu vlády českými stranami ochotni přistoupit na jazykové a
kulturní požadavky českých liberálů.16 Důležitou roli sehrála také teritoriálně demografická
kompozice sídelního území Němců v Čechách. Češi v podstatě homogenně obývali úrodnější vnitrozemí, Němci žili roztříštěně a územně i kulturně nespojitě v pohraničním podhůří a na
sudetských horách. „Důležité je zdůraznit skutečnost,“ poznamenal k tomuto problému
Jaromír Patočka, „že to, co je chápané jako německá společnost, v žádném případě nepředstavovalo jednolitý celek, ale jednalo se o několik společenských a kulturních skupin, které
spolu měly mnohdy velice málo společného. To, co je spojovalo, byly různé kulturní normy jako
vědomí společného etnického původu, příslušnosti k určitým historickým teritoriálním celkům,
dále např. společné náboženství atd.“17 Na takovémto teritoriálním a kulturním podkladě se
velmi těžce vytvářela společná identita a hledalo se kulturně politické centrum, když Prahu už
v roce 1861 ztratili. Karlovy Vary byly příliš kosmopolitní a liberecká samospráva se velmi záhy
nacionalizovala a pohlížela spíše k Berlínu než k Vídni, což nevyhovovalo všem prorakousky
smýšlejícím obyvatelům německého jazyka. Každopádně životní a politické pocity i politické
cíle Čechů a Němců se změnily už jenom proto, že vzájemné mocenské pozice se začaly proměňovat ve prospěch Čechů. Na tento trend zareagovali ústavověrní liberálové (neúspěšnou)
snahou o co možná nejširší oddělení existence obou národních celků, což se mělo uskutečnit rozdělením existujících nižších územně správních jednotek například zavedením daňových
katastrů či revizí zemských statut. Němečtí liberálové dokonce sáhli k obstrukci zemského
sněmu, tak jako Češi činili v 60. letech 19. století. Koncem 80. let zemský sněm zasedal za
nepřítomnosti německých opozičních poslanců. Pasivní rezistence německých poslanců
dovedla obě strany k jednání o novém vymezení samosprávných a soudních okresů v zemi
podle národnostního principu. Výsledkem těchto tzv. punktačních jednání bylo na počátku 90.
let nejenom rozdělení zemské školní a zemské zemědělské rady a jednoho krajského soudu,
ale také proměna poměrů mezi českými politickými stranami ve prospěch mladočechů, kteří
považovali království České za územně nedělitelné.
Ostatně podobný vývoj probíhal i na straně německo-rakouských politických stran a vyvrcholil také v polovině 90. let 19. století rozpadem poslaneckého klubu tzv. Sjednocené
německé levice (německy Vereinigte deutsche Linke). V rámci prvních dvou desetiletí ústav149

ního vývoje tedy „německá zemská politika v Čechách vycházela z jednotné koncepce liberální politiky jako takové a byla poměrně podružná. Představitelé německé liberální politiky
až na některé výkyvy prováděli státní politiku, liberální strana byla vládní stranou a zemská
politika se prováděla pouze jako doplněk státní. Zásadní byla koncepce jednotného státu,
přičemž jednotlivé korunní země měly mít pouze menší kompetence, a to hlavně v rámci
samosprávy, takže v momentech, kdy měla německá strana na zemském sněmu většinu,
postupovala v souladu se svými celostátními zájmy.“ V souvislosti se samosprávnou činností se rozvíjela úloha země v rámci řízení nižší samosprávy, hospodářství, zemědělství, kultury, školství a tzv. „humanity“, tj. sociálních záležitostí včetně zemědělství. V souvislosti s tím,
jak sílila česká společnost, ztrácela německá politika v Čechách superioritu a postupně se
musela začít vyrovnávat s tím, že bude v Čechách hrát roli menšiny, a to nejen v rámci politiky, ale také v rámci celé společnosti. Současně docházelo k oslabení pozic liberálů, kterým rostla konkurence na všech stranách, a museli čelit štěpení uvnitř vlastní strany. Od
počátku osmdesátých let ztrácela německá společnost v Čechách nejen z kulturního, ale i
politického pohledu jednu pozici za druhou. Vzhledem k tomu, že v té době měli Němci na
českém zemském sněmu stále většinu, realizovala se většina opatření na základě pravomocí státní správy, tj. realizovala se ta opatření, která byla v kompetenci státu. Zde je možné
zmínit rozdělení pražské univerzity, zavedení rovnocennosti češtiny jako vnější úřední řeči u
některých státních úřadů, změny ve volebních řádech živnostenských komor a další změny
v případě soudní soustavy.“18
Od druhé poloviny 80. let se stávala prioritou německé politiky v Čechách obrana tamní
německé domény formou administrativního ohraničení. Závěrem je pak možno stanovit dvě
období zapojení politických elit obou národností do zemské (samosprávné) politiky: první
představovala období 1861–1883, kdy byla česká strana převážně v opozici a sněm a zemskou samosprávu ovládali německo-rakouští liberálové, a druhé zahrnovala léta 1883–1913,
kdy měla česká strana, tedy čeští liberálové a konzervativní velkostatek sněmovní většinu a
ovládali zemský výbor. Chod zemské samosprávy pojali jako realizaci svých ambiciózních
projektů ovšem ve prospěch celé země. Německo-rakouské opozičníky v Čechách v podstatě marginalizovali, a i když docházelo na žádost vlády k častým pokusům o smiřovací
jednání, kde zásadní roli hrála jazyková otázka a nový statut země, k dohodě nikdy nedošlo.19 Výsledkem nedohody bylo po roce 1908/1909 zablokování akceschopnosti zemského sněmu a destrukce zemských financí. V důsledku tohoto vývoje došlo v červenci 1913
(z hlediska německo-rakouských poslanců viděno) k „plánovanému“ krachu zemských
financí a suspendace zemské samosprávy. Povinnosti zemské samosprávy převzala i za
souhlasu některých českých politiků říše, respektive vládou jmenovaná správní komise.20
Úspěchy (české) zemské samosprávy
I když zemská samospráva v království Českém v předvečer první světové války finančně
zkolabovala, mohla zvláště pro poslední tři desetiletí své činnosti vykázat mnohé impozantní výsledky, které sloužily oběma národům. V květnu 1905 u příležitosti sedmdesátých narozenin nejvyššího maršálka království Českého knížete Jiřího Lobkowicze vydal Zemský
výbor království Českého pamětní spis „Jiří kníže z Lobkowicz a samospráva v království
Českém“, který lze považovat za oslavu výkonů zemské samosprávy.21 Z něho lze na závěr
sumarizovat alespoň ty nejdůležitější a nejnákladnější projekty, které přispěly k povznesení
království Českého v době, kdy český zemský sněm a zemský výbor vedly české politické
elity s podporou historické šlechty. Lze z něho a ze statistických příruček Království českého, které byly vydávány po každém sčítání obyvatelstva, vydedukovat, že k financování
komunálních úvěrů a ambiciózních projektů sloužily zemi dvě výše zmíněné banky, které
poskytly do roku 1904 na 320 mil. K jen na komunální úvěry. Objem melioračních úvěrů činil
v roce 1904 na 15 mil. K a železničních úvěrů na 125 mil. K. Jejich splácení bylo garantované zemí. Hypoteční banka poskytla do roku 1904 hypotéky v objemu 300 miliónů K.
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Zemská samospráva obsluhovala četné fondy, které samy o sobě vytvářely hodnoty a zachraňovaly sociálně slabé a bezbranné. Koncem 19. století zemský sněm obhospodařoval
následující fondy: 1. Fond domestikální, který vznikl již v době předbřeznové z berních přirážek, 2. Fond zemských statků (dvory v Ruzyni a Hostivaři a pozemky v obcích Bubenči a
Liboci, Sedlci, Podbabě, Stodůlkách, Troji a Zličíně), 3. Fond bubenečský, 4. Fond porodnice, 5. Fond nalezince, 6. Fond blázince, 7. Fond káznice, 8. Fond zemědělský a 9. Fond
zemský. Celkové zemské jmění obnášelo například podle pokladniční hotovosti v roce 1890
na 3 milióny zlatých a na nemovitostech, požitečných právech a inventáři kolem 9 mil. zlatých. Dále sem patřily fondy samostatně účtovatelné, kterými byly: 1. Nadační fond hraběte
Straky, 2. Nadační fond císaře Leopolda pro dívky, 3. Nadační fond arcivévodkyně Gisely
pro hluchoněmé, 4. Gerstnerův nadační fond, 5. Fond pro zvelebení rybníkářství, 6. Fondy
hasičské, 7. Fond dobrovolníků a vysloužilců, 8. Fond škol normálních, 9. Penzijní fond učitelstva na odborných školách hospodářských, 10. Fond České akademie císaře Františka
Josefa I. pro vědu, slovesnost a umění, 11. Zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa I. 12. Náhradní fond propinační, 13. Vyvazovací fond a 14. Fond na stavbu nové budovy
muzea. Země byla také zřizovatelem a garantem okresních hospodářských záložen, které
vznikly z rozkradených bývalých kontribučenských fondů na počátku 80. let 19. století.
V těchto záložnách se v roce 1903 nacházelo 100 miliónů K pro úvěrové potřeby drobnějšího venkovského podnikání.
Příjmy zemského rozpočtu byly tvořeny z výnosu zemských přirážek k říšským přímým
daním, ze zemské dávky, ze státních převodů a z příjmů ze zemského majetku. Zemský rozpočet byl ve srovnání s ostatními korunními zeměmi zdaleka ten nejvyšší. V roce 1901 činil
na výdajové straně 50 mil. K (Morava asi 20 mil. K, Slezsko 4 mil. K, Halič 25,8 mil. K, Dolní
Rakousko 30,7 mil. K, Horní Rakousko 6,2 mil. K, Solnohradsko 1,8 mil. K, Korutany 5,1 mil.
K, Kraňsko 3,6 mil. K, Istrie 2,3 mil. K, Goricie-Gradištka 0,9 mil. K, Bukovina 2,7 mil. K,
Dalmácie 1,4 mil. K, Tyrolsko 3,7 mil. K, Vorarlbersko 0,5 mil. K, Štýrsko 22,6 mil. K). V roce
1911 již země pracovala skoro s 85 mil. K. Po výdajích na rozpočtovou kapitolu „kultus, školství, kultura a věda“, která ve stejné době spolykala 50 848 400 K, tedy více než polovinu zemského rozpočtu, byla druhou nejvyšší položkou kapitola zdravotnictví ve výši 11 175 732 K,
z které byli kromě doplatků za chudé pacienty placeni i lékaři a úředníci okresních všeobecných nemocnic.22
Náklady na investice do dopravní infrastruktury byly hrazeny z výše uvedených úvěrů. Do
roku 1908, kdy byla „zemská železniční akce“ více méně skončena, spotřebovaly dotace na
výstavbu místních drah každoročně ze zemského rozpočtu kolem 3 mil. K. Království České
garantovalo železniční úvěry ve výši přes 120 mil. K a za tyto peníze bylo postaveno 1 121
km tratí a země převzala kmenové akcie nových místních drah ve výši 6,7 mil. K. Budování
a údržba silniční sítě byly záležitostí okresní samosprávy, ale země obstarávala na jejich
stavbu okresům subvence. Kanalizace říšských řek, tedy Vltavy a Labe na dolních tocích
včetně přestavby pražských přístavů v Holešovicích a Karlíně, se prováděla z více zdrojů
(městské, zemské, říšské). Na základě speciálních zákonů se náročné vodní stavby subvencovaly společně, tedy říše platila i regulaci zemských řek a stavbu přehrad. V časech ministerského předsedy Ernsta Koerbera měly tyto vysoké říšské dotace (včetně financování
předběžných prací na trasování kanálu Dunaj, Odra, Labe) charakter politického úplatku.
Významná byla role zemské samosprávy v oblasti školství. Samosprávné instituce byly zřizovatelem husté sítě obecních, měšťanských a jiných škol a podílely se na úhradě nákladů
jejich provozů. Zásady řízení a financování národního školství byly stanoveny říšským zákonem z roku 1869. Odpovědnost za úhradu nákladů provozu škol nesly obecní a okresní
školní rady. Ty však ve většině venkovských případů nedostačovaly. Většinu nákladu na
zemské školství pak hradila ovšem země. Národní školství bylo považováno za veřejný statek, takže se vybíralo školné jen od solventních rodičů. Národní školství spadalo podle zemského zákona z roku 1873 do kompetence zemského výboru. Právo veřejnosti měly ovšem
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i soukromé školy, které země dotovala. V roce 1900 tvořilo síť obecných a měšťanských škol
5 739 škol, z toho bylo 5 090 obecných, 419 měšťanských a 230 soukromých.
Rovněž role země v oblasti zdravotnictví byla zásadní. Systém zdravotní péče v Předlitavsku upravoval říšský zákon z roku 1870. Zemská legislativa v Čechách přiznávala od roku
1883, kdy byl schválen českým sněmem zemský zákon o zdravotní službě, právo veřejnosti jednotlivým ústavům a zřizovala obvodní zdravotní službu. Země byla zřizovatelem několika humanitních ústavů a zdravotních zařízení. Nejvyšší položka ze zemského rozpočtu šla
ale na platy lékařů a administraci veřejných všeobecných nemocnic, které stavěly a provozovaly z vlastní iniciativy obce a okresy a kterých bylo v předvečer první světové války v provozu už skoro sto. Zvláštní zákon o všeobecných veřejných nemocnicích přijal zemský
sněm v roce 1888.23 Zdravotnictví nebylo bezplatné, ale insolventní pacienti měli nárok na
bezplatnou zdravotní péči v ústavech jakéhokoliv charakteru, které získaly právo veřejnosti.
Léčbu takových pacientů pak hradila ta korunní země, ve které měli domovské právo.
Nicméně od konce 80. let 19. století se projevil významný synergický efekt v podobě povinného zdravotního pojištění pro dělníky a úředníky. Tím se nejen zkvalitnila lékařská péče, ale
částečně se ulevilo zemskému rozpočtu.
Školství, kultura a věda představovaly nejvyšší položku v zemském rozpočtu. Zemskou
institucí byl například Zemský archiv království Českého. Ze zemských prostředků dostávala
subvence Česká akademie pro vědu, slovesnost a umění císaře Františka Josefa I. A stejně
tak i Společnost pro pěstování německé vědy, slovesnosti a umění v Čechách. Ze zemských
prostředků byly pořizovány umělecké sbírky či subvencována činnost zemských divadel,
tedy České zemské divadlo (Národní divadlo) a Německé zemské divadlo.
Hospodářský a intelektuální vzestup království Českého v posledních desetiletích před
vypuknutím první světové války byl impozantní. Nicméně nevyvážený zemský rozpočet,
který byl zatížen přemírou infrastrukturních, vzdělávacích (školských) a kulturních investic,
se stal v napjatém česko-německém politickém prostředí zemské samosprávě osudným.
Země byla tím pádem finančně labilní. Její finance se staly efektivní zbraní k politickému
vydírání, které nakonec vedlo i ke kolapsu zemské samosprávy v červenci 1913 a jeho
nahrazení zemskou komisí, která disponovala dotacemi z říšského rozpočtu. Patovou politickou situaci v česko-německých vztazích v Království českém měl vyřešit, což nikdo ale
tehdy netušil, až výsledek první světové války.
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VAVŘÍNEK, František: O státoprávní povaze Království a zemí na říšské radě zastoupených, Praha
1905, s. 305–307.
Únorová ústava se skládala ze tří patentů ř. z. č. 20–22/1861 a byla vyhlášena 26. 2. 1861; zemská
zřízení byla přílohou zákona říšského zákona č. 20/1861 II a II p. 141–145/1867. Na základě zákonů 20–22/1861 ř. z. byly v zemských zřízeních vyjmenovány kompetence zemských zastupitelstev.
Zákon 141/1867 ř. z. o říšském zastupitelstvu naopak vyjmenovával kompetence říšské rady a vše
ostatní mělo tedy spadat do pravomoci zemí. Hovoříme tak o negativním vymezení moci. TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.): Česká politika, Díl druhý, Část první. Praha 1907, s. 734–755.
ŠOUŠA, Jiří: K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. století. (Česká zemědělská rada 1891–1914),
in: Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, vol. XCVII. Prague: Univerzita Karlova, 1986.
Jak píše Jaromír Patočka, „ještě více stoupala role Českého království v době, kdy začala sněmovní většinu vytvářet koalice velkostatku a české občanské politiky. České společnosti a její politice
se tím dostalo do rukou vedení poměrně velikého subjektu, jehož význam dále rostl. Vzestup agendy a vlivu Českého království byl jednak důsledkem přímého zájmu české politiky, kterému na rozdíl od představitelů německé společnosti chyběla alternativní možnost realizace, ale i celkového
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politického klimatu, které přálo po ekonomickém krachu čistě liberální politiky v sedmdesátých
letech intervenční politice veřejnoprávních subjektů.“ PATOČKA, Jaromír: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908 [online], disertační práce obhájená na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2015, s. 58. [cit. 202003-10] Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103877.
Poslanec Josef Wenzig se narodil do pražské německé rodiny v roce 1807. Působil jako vychovatel v rodině hraběte Karla Chotka a posléze jako ředitel střední školy (První česká reálka v Praze)
a jako inspektor. V roce 1848 se stal členem Národního výboru a po roce 1861 poslancem českého zemského sněmu. Za návrh a schválení tohoto zákona o povinnosti vyučovat povinně oba dva
zemské jazyky na středních školách v Čechách (společně s poslancem Braunerem, Tonnerem a
Zeithammerem) v českém zemském sněmu byl poslán v prosinci 1864 předčasně do výslužby a
císař mu vlastnoručně škrtl i finanční přídavek k výsluze.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 15.
VAVŘÍNEK, F.: O státoprávní povaze Království a zemí na říšské radě zastoupených, s. 314.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 317.
České státní právo byl politický program. Vycházel z koncepce nepřerušené právní existence českého státu v rámci habsburské monarchie. V 60. letech 19. století dozrálo i jeho klasické verbální
vyjádření v prohlášení českých poslanců zemského sněmu z 13. 4. 1867 a ve státoprávní deklaraci z 22. 8. 1868. V boji proti tzv. předlitavské prosincové ústavě a dualismu se české státní právo
stalo součástí celonárodního boje za autonomii Čech a po vzoru Uher žádali Češi „jasnou úmluvu
mezi nejjasnějším králem naším a politicko-historickým národem českým“. V opačném případě
nastupovala celá škála parlamentních a mimoparlamentních akcí, například pouť na Rus v roce
1867, táborové hnutí, pouť do Kostnice za Janem Husem či odchod z Prahy při návštěvě císaře
Františka Josefa I. Proti tomuto hnutí a výkladu českého státního práva stálo nesmiřitelné přesvědčení německo-rakouských liberálů z Čech a i celého Předlitavska, že české státní právo je „atentátem na Rakousko“ (Ernst von Plener, předseda Vereinigte deutsche Linke), a proto bylo rozhodně odmítáno s poukazem, že „čas již dávno přes něj železným krokem přešel a nemilosrdně ho
rozdrtil“. KOLMER, Gustav: Parlament und Verfassung in Österreich, Bd. 2, Wien 1903, s. 85).
Němci v Čechách a vůbec rakouští liberálové české státní právo jako politický program i jako akademický problém důsledně potírali až do skonu monarchie. Na české práce překládané do němčiny (J. Kalousek, H. Toman, K. Kramář) promptně odpovídali především profesoři pražské německé fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity (F. Tezner, J. Ulbrich). Jejich argumentace byla stejně
pregnantní a nesmiřitelná jako ta česká a předem vylučovala jakékoliv kompromisy. Zakládala se
na čtyřech tezích: 1) České státní právo nedbá, ač je to paradoxní, historického vývoje, který především od dob Marie Terezie vytvořil pro západní část habsburské monarchie jednotné instituce a
jednotné právo; 2) Pod tíhou tohoto tlaku se země česká nenachází v jiném státoprávním postavení než ostatní teritoria monarchie; 3) Odstraněním stavovství, které bylo především potvrzeno v říšské ústavě ze 4. 3. 1849, zmizel právní subjekt, který byl ve staré zemské ústavě nositelem zvláštních práv; 4) Platná ústava z roku 1867 je zcela novým výtvorem, český zemský sněm není tedy
v žádném případě právním nástupcem starého stavovského zemského sněmu. Jeho kompetence
vyplývají pouze z těchto ústavních zákonů, které ho také stvořily. (SLAPNICKA, Helmut: Die
Stellungnahme des Deutschtums der Sudetenländer zum „Historischen Staatsrecht, in: Das böhmische Staatsrecht in den deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen des 19. und 20.
Jahrhunderts, Marburg 1960, s. 22).
URBAN, Otto: Der böhmische Landtag, in: Rumpler, H., Urbanitsch, P. (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band VII. Teil 2. Vídeň 2000, s. 1991–2055; TOBOLKA, Z. V. (ed.): Česká
politika, s. 734–755.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 59.
HLAVAČKA, Milan: Zemská samospráva a veřejné zdravotnictví, in: Český časopis historický 2020,
v době vydání Sborníku PM se připravovalo k tisku.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 58.
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K tomuto podrobněji ZIMMLER, Emil: Moje inženýrské paměti, k vydání připravili Michaela
Havelková a Jan Hozák, Praha 2013, zvláště pak 2. díl, oddíl VI: V komisi pro usplavnění řek Vltavy
a Labe v Čechách, s. 52 –86.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 59. K tomuto postřehu Jaromír Patočka na jiném místě dodává, že „Zemská banka byla veřejnou finanční
institucí a umožňovala masivní úvěrování nižších samosprávných subjektů, investic do zemědělství
a v rámci Čech železnic nižšího řádu. Veškerá tato opatření zaváděla česko-velkostatkářská koalice. Německá strana na této „české“ politice přes stále se stupňující nepřátelství participovala a
nezdá se, že by národní antipatie v této době poškozovaly z hlediska německých hospodářských
zájmů běžný chod agendy zemské správy. Německá společnost v Čechách byla přitom na českém výkonu zemské správy z velké míry závislá. Zemské orgány schvalovaly nižším samosprávám
např. úvěry, obecní dávky a vyšší sazby obecních a okresních přirážek, tj. byla zde přímá závislost
na vůli zemských představitelů.“ Tamtéž, s. 44.
Problematiku užívání jazyků částečně řešila tzv. Stremayrova jazyková nařízení, nazvaná podle
ministra spravedlnosti, který je vydal na jaře 1880. Tato vládní nařízení s platností pro České království (a další pro Moravu) upravovala používání jazyků u orgánů podřízených ministerstvu vnitra,
spravedlnosti a financí. Na základě těchto nařízení byl zaveden český jazyk jako vnější úřední jazyk
u výše uvedených orgánů. Německou politiku mimořádně popouzela skutečnost, že tato opatření
platila i v čistě německých oblastech Čech.
PATOČKA, J.: Zemská správa v Čechách ve vztahu k veřejnosti v letech 1900–1908, s. 23.
Tamtéž, s. 42.
Věcný obsah jednání o tzv. česko-německé vyrovnání tvořil tři základní problémové okruhy. Prvním
okruhem byla otázka užívání národních jazyků u samosprávných úřadů. Druhým okruhem byly
otázky spjaté s užíváním jazyků při státních (zeměpanských) úřadech. Třetí okruh představovaly
reformy volebního řádu a zemského zřízení a zcela zvláštní kapitolu představovaly otázky týkající
se ochrany národnostních menšin a s tím spjatý problém zřizování a vydržování menšinových škol.
Viz: VELEK, Luboš: Národnostní vyrovnání jako cesta k soužití dvou národů v jedné zemi? Několik
otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870–1918, in: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří
– MALÍŘ, Jiří (eds.): Moravské vyrovnání roku 1905, Brno 2006, s. 309–318; HLAVAČKA, Milan:
Užívání jazyka v byrokratizované komunikaci a samospráva v Čechách 1792–1914, in: Český časopis historický 103, 2005, s. 800–827.
Zásadní zlom ve vývoji českého zemského sněmu znamenalo zahájení německé obstrukce v roce
1908. Obstrukce v tomto případě znamenala ochromení veškeré legislativní činnosti. Zemský
výbor, který mohl zemský sněm v některých záležitostech nahradit, byl ale naposledy zvolen zemskými poslanci v roce 1903 po tehdejších volbách do zemského sněmu. Po dalších volbách do
zemského sněmu roku 1908 nebyl již pro německou obstrukci zvolen, tudíž stále dosluhoval starý
zemský výbor, kde však docházelo k úmrtím přísedících a jejich zastupování náhradníky. V jeho
čele stál po rezignaci knížete Jiřího Kristiána Lobkowicze jako nejvyšší zemský maršálek opět
zástupce konzervativního velkostatku kníže Ferdinand Lobkowicz, kterého panovník jmenoval nejvyšším maršálkem v roce 1908. Zablokovaný zemský sněm nemohl reagovat na potřeby zemských financí, protože neschválil zemské dávky a přirážky. Tím přivedla obstrukce německých
poslanců zemskou samosprávu v červenci 1913 k finančnímu krachu.
Jiří kníže z Lobkowicz a samospráva v království Českém, Praha 1905.
Statistická příručka království Českého, II. vydání. Sestavila statistická kancelář království Českého,
Praha 1913, s. 47.
DVOŘÁK, Jan: Poměry všeobecných veřejných nemocnic venkovských v království Českém, Praha
1904; PREININGER, Vladimír: Sbírka zákonů a nařízení o zdravotnictví se zvláštním zřetelem ku
zemím koruny České, Praha 1900, reprint Praha 2008; HLAVAČKA, Milan: Zemská samospráva a
veřejné zdravotnictví, in: Český časopis historický 2020, v době vydání Sborníku PM se připravovalo k tisku.

Resumé

Samospráva království Českého v letech 1861–1918
Království České bylo do konce roku 1918 jednou z korunních zemí habsburské monarchie. Korunní země byly veřejnoprávní korporace, které se podílely na státní moci a prováděly na svém území samosprávu. Zemská samospráva byla součástí veřejné správy, kterou
vykonávaly zemské orgány království Českého. Vzhledem k rozdělení státní moci v rakouské konstituční monarchii a k pojetí liberálního politického systému v Předlitavsku bylo království České sice především subjektem samosprávy, ale v mnoha případech disponovalo
také státní mocí, a tudíž se podílelo i na tvorbě legislativy.
Vymezení jednotlivých okruhů agendy veřejné správy, kterou království České vykonávalo, tedy samosprávy a přeneseného výkonu státní správy, zahrnovalo pak oblasti, které
představovaly veřejné stavby, respektive budování infrastruktury nižšího řádu, zemědělství,
živnostenskou problematiku, respektive podporu živnostníků, ale na druhé straně aktivity
země směřovaly také do oblasti úvěrového hospodářství, protože země disponovala od
poloviny 60. let 19. století Hypotéční bankou pro království České a od roku 1889/90 (investiční) Zemskou bankou pro království České, dále do agendy zdravotnictví, bezpečnosti,
chudinství, národního školství, kultury a vzdělávání. V mnoha ohledech samostatnou kapitolu samosprávy představoval vztah zemské správy a nižších orgánů samosprávy, neboť
tyto orgány byly nacionálně rozštěpeny. Na ně byla navázána problematika zemských veřejných financí, respektive rozdělování zemských úvěrů a dotací podle územně národnostního
principu zvláště v oblasti školství, kultury a zemědělství.
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Výtvarné příspěvky

Libuše a Jaromír Knotkovi, PhDr. Jan Galuška, kresba, koláž, 2020.
156

Adolf Absolon a Martin Srb posílají ke slavnému jubileu srdečný pozdrav
z cesty za námětem nové poštovní známky "Hrad Kašperk", fotografie, 2019.
157

Dobrá společnost v trávě 2.

Eva Hašková a Jan Maget, PhDr. Jan Galuška, pálená hlína, 2020.

Honzovi Galuškovi všechno nejlepší do dalších let, Eva Hašková a Jan Maget.
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Pavel Sivko, akvarel, 2020, Bez názvu.
Honzovi Galuškovi upřímně k narozeninám, Pavel Sivko.
159

Karel Zeman, Vítěz nad časem, mědirytina s nalepeným kuponem, 2020.
Honzovi Galuškovi pevné zdraví, Karel Zeman.
160

Jan Kavan, Gratulační koláž, litografie, 2020.
Honzovi Galuškovi s přáním všeho krásného co povznáší ducha. Honza Kavan.
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Jiří Slíva, Republic Kissland, litografie, 2020.
Posílám Honzovi Galuškovi tuto známku a přeju hodně zdraví a polibků, Jirka Slíva.

162

Seznam autorů textových a výtvarných příspěvků
Autoři textových příspěvků
JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
Profil, Dům Filatelie
stamps@stamps.cz

PaedDr. Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram
velfl-j@muzeum-pribram.cz

PhDr. Pavel Bělina, CSc.
pavel.belina@outlook.cz

PhDr. Jitka Zamrzlová
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum
zamrzlova.jitka@cpost.cz

PhDr. Jan Hájek, CSc.
Společnost pro hospodářské a sociální
dějiny ČR
hajek.jan@cmail.cz

Autoři výtvarných příspěvků

Prof. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR
hlavacka@hiu.cas.cz
Ústav českých dějin FF UK
milan.hlavacka@ff.cuni.cz

Adolf Absolon

PhDr. Jan Hozák
honza.hozak@gmail.com

Jaromír Knotek

Eva Hašková
Jan Kavan

Libuše Knotková
Mgr. Martin Jahoda
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum
jahoda.martin@cpost.cz

Jan Maget
Pavel Sivko

Mgr. Jan Kahuda, Ph.D.
Národní archiv
jan.kahuda@nacr.cz

Jiří Slíva
Martin Srb

PhDr. Jan Kramář
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum
kramar.jan@cpost.cz

Karel Zeman

Bc. Veronika Kršková
krskova.vero@seznam.cz
MgA. Martin Říha
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum
riha.martin@cpost.cz
Mgr. Jiří Střecha
Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum
strecha.jiri@cpost.cz
Petr Študent
Muzeum vlakové pošty Brno
vlakovaposta@email.cz
163

Sborník Poštovního muzea 2020
k 70. narozeninám PhDr. Jana Galušky
Redaktoři: Jan Kramář, Jitka Zamrzlová
Jazykové korektury: Vladimír Halabrín, Jan Kramář, Jitka Zamrzlová
Lektorovali: Jan Kramář, Jitka Zamrzlová
Grafická úprava a technická redakce: Vladimír Münzberger
Obrazový motiv obálky: Libuše a Jaromír Knotkovi – PhDr. Jan Galuška, kresba, koláž, 2020
Fotografie na patitulu: Jan Galuška před sídlem Poštovního muzea v ulici Nové mlýny 2 v Praze 1, 2013
Není-li uvedeno jinak, pocházejí obrazové přílohy ze Sbírky Poštovního muzea a z archivu České pošty, s. p.
Vydala Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum v nakladatelství POFIS Praha
Vydání první, Praha 2020
Vyšlo elektronicky na www.postovnimuzeum.cz
ISBN 978-80-86437-22-4

164

