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Úvodem:
K celostátní výstav Brno 2000 vyšla kniha Františka Žampacha „O pošt v Brn “. Ta „nastartovala„
m j zájem o brn nské pošty. V následujících letech jsem s r znou intenzitou a v n kolika etapách
shromaž oval informace o objektech brn nských pošt v hranicích dnešního m sta Brna. Oproti knize
Františka Žampacha jsem neaspiroval na beletristické zpracování s bohatými texty, ale spíš na tabulky a
fotografické zachycení objekt pošt. Využíval jsem k tomu p edevším zdroje dostupné voln a neomezené
asov , až jsem se postupem asu dostal k sou asnému stavu. Je zde ješt ada „bílých míst“, zvlášt u
obcí k Brnu p ipojovaných ve 20. století. Další dopln ní by z ejm vyžadovalo práci v archívech, ale sami si
m žete na jejich provozní dob ov it, že to je pro lov ka se standardní pracovní dobou pon kud obtížné.
Z toho d vodu, ale i proto, že od tená by se ke m mohly dostat nové informace nebo opravy
chybných údaj jsem se rozhodl zve ejnit tento náhled do historie brn nských pošt v této neúplné podob .
Celý soupis je rozd len do deseti kapitol za ínajících poštami podle jejich ísel a pokra ující
kapitolami s ne íslovanými ú ady a poštovními útvary. U jednotlivých adres jsou uvád ny odkazy na
fotografie a mapy týkající se objektu a na hlavní zdroje informací. Vzhledem k tomu, že ada pramen (i po
roce 1918) byla v hodn n meckém Brn psána v n m in , zachovávám dobový zápis z pramene (místy
dopln ný p ekladem – ale myslím, že i v n m in je to celkem pochopitelné).
Veškeré opravy, dopl ky a další p ípadné informace rád p ivítám (e-mail: jpuncochar@fides.cz).

Literatura, prameny:
V této p edb žné elektronické podob nejsou uvedeny odkazy na prameny, které budou mít samostatný
sloupec probíhající všemi stránkami. V každém p ípad se však sluší uvést alespo základní zdroje. Jedná o
dv díla. Je to již zmín ná kniha Františka Žampacha „O pošt v Brn “ a ve Filatelii trvale aktualizovaný
p ehled poštovních ú ad od Ji ího Kratochvíla, autora nedávno vydané knihy „Pražské pošty“. Dalším
nenahraditelným zdrojem informací jsou staré mapy m sta Brna zp ístupn né v elektronické podob úsilím
V. Waltera. V oblasti poštoven a uložen jsem erpal z prací a exponátu Dr. Petra Gebauera.

Pozn. Vzhledem ke snadn jšímu t íd ní podle data jsou tyto zapisovány v azení rok/m síc/den. Pokud je

p ed nebo za datovým údajem poml ka, není událost uvedeným datem p esn ohrani ena, je to jen první
nebo poslední zjišt ný údaj.
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St ed m sta na katastrálním plánu z r. 1906

