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ÚVOD

Studie pošta v „Bystřici nad Pernštejnem“ vznikla souběžně se stejnojmennou filatelistickou sbírkou 
v oboru poštovní historie a celin.

Na počátku sedmdesátých let, po odchodu do důchodu, začal autor sbírky a studie Adolf Dvořáček 
(1913–1985) za velice obtížných podmínek svoje pátrání po historických faktech a materiálu. Cenné archiválie, 
týkající se založení a práce bystřického poštovního úřadu v minulosti a uložené kdysi přímo na poště byly po 
roku 1950 nenávratně zničeny ve sběrně papíru. Z počátku vycházel z tehdy  dostupné literatury, zejména 
Tenorových „Dějin města Bystřice“ a především pak ze vzpomínek pamětníků, jak byly zaznamenány 
národopisnými pracovníky Josefem Pavelkou, Vladimírem Křížem a jinými.

Teprve na základě upozornění bývalého ředitele Státního oblastního archivu dnes Moravského zemského 
archivu v Brně PhDr. Rudolfa Hurta zahájil autor intenzivní a soustavné studium velkého fondu poštovního 
materiálu, uloženého přímo ve státním archivu a pocházejícího z bývalého Ředitelství pošt a telegrafů v Brně. 
Během následujících pěti let prostudoval stovky, možná tisíce listin z let 18. a 19. století v poštovním fondu 
B 246 Státního oblastního archivu, navíc pak související materiály v Archivu města Brna, Okresního archivu ve 
Žďáře nad Sázavou, Univerzitní knihovny v Brně, Poštovním muzeu v Praze a jinde.

Takto autor shromáždil dostatek původních údajů, objasňujících nejen vznik a vývoj pošty v Bystřici nad 
Pernštejnem, ale majících širší význam z hlediska poštovně-filatelistického.

Autor učinil celou řadu objevů, mnohdy středoevropského významu. Za všechny snad stačí uvést hodnocení 
toho nejvýznamnějšího z pera předního československého poštovního historika Ing. Emila Votočka:

„Za všechny tyto cenné informace, za něž všem bez rozdílu děkuji, jsem zpracoval do prvního dodatku, 
připojeného na konec této knihy. Pouze jediný, z hledisky historického významný doplněk uvádím mimořádně 
již na tomto místě. V kapitole 1.2. (míní se tím XIII. díl Monografie československých známek) o vzniku a vývoji 
poštovních razítek zmiňuji se totiž o tom, že nejčastěji uváděná teorie o jejich vzniku je založena na předpokladu, 
že odesílatel byl povinen označovat své dopisy místem odkud je posílal, ačkoli se o tom nenalezl dosud žádný 
úřední doklad. Avšak díky badatelskému úsilí A. Dvořáčka z Bystřice nad Pernštejnem byl v poslední době 
nalezen v moravsko-slezských archivech doklad, který nám uvedenou teorii převádí na skutečnost. 

Je to totiž cirkulář královského moravsko-slezského gubernia z roku 1793“
(Monografie československých známek, díl XIV, str. 5., NADAS 1978)

Obdobně oceňuje tento objev i známý nestor československé filatelie Jaroslav Ježek v časopise Filatelie 
č. 18, ročník 1978:

„…badatelské úsilí A. Dvořáčka z Bystřice nad Pernštejnem, jemuž se nedávno podařil objev zásadního 
významu pro předznámkovou filatelii.“

Přes výše uvedené úspěchy pátral autor dále, a tak předkládaná práce je zpracována po smrti autora v roce 
1985 ze čtvrté verze, uveřejněné v květnu 1980. Při zpracování však bylo přihlédnuto k předešlým verzím 
a především k obecně historickým faktům, které mnohdy autor nebral plně v úvahu.
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Cirkulář od královského moravsko-slezkého gubernia z 26. února 1793,  kterým se opětovně připomíná povinné 
označování místem odeslání.
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Nadále však zůstávají některá místa z dějin bystřické pošty nedostatečně prozkoumána a některé údaje by 
bylo zapotřebí blíže upřesnit.

Související poštovně-historická sbírka „Pošta v Bystřici nad Pernštejnem“ byla vystavena na následujících 
filatelistických výstavách (uveden rok, druh výstavy, místo konání a ocenění medailí):

1973 Okresní výstava Bystřice nad Pernštejnem stříbrná

1975 Krajská výstava Gottwaldov velká postříbřená

1976 Krajská výstava Znojmo stříbrná

1976 Celostátní výstava Kutná Hora malá postříbřená

1976 Oblastní výstava Moravské Budějovice malá postříbřená

1978 výběrová pro PRAGA 1978  malá stříbrná

1988 Oblastní výstava Bystřice nad Pernštejnem velká stříbrná

1989 Krajská výstava Boskovice velká postříbřená

Poslední dvě výstavy byly obeslány podstatně přepracovanou sbírkou po autorově smrtí Ing. Petrem 
Dvořáčkem, který je též redaktorem této studie.

Závěrem je třeba poděkovat všem filatelistickým přátelům autora za upřesňující údaje i za poskytnuté 
celistvosti a pracovníkům archivů za jejich nevšední porozumění a ochotu při vyhledávání materiálů. Zvláště 
je nutno poděkovat předním českým odborníků v oboru poštovní historie, a to: pánům Vojtěchu Maxovi, 
Ing. Josefu Weissensteinovi, Františku Žampachovi a Ing. Josefu Polišenskému, kteří v letech 1986 až 1989 po 
redakci studie Bystřická pošta provedli její podrobné posouzení s doplňujícími připomínkami. Všechny jejich 
připomínky jsou zapracovány do této konečné verze.
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POČÁTKY DORUČOVÁNÍ ZPRÁV

Pošta v Bystřici nad Pernštejnem1) 
nebyla a není z hlediska poštovní historie 
významná a důležitá. Trvale úředně byla 
ustavena až v období všeobecného 
rozmachu doručovatelských služeb na 
konci první poloviny 19. století, a to 
1. května 18412). Přesto však studium 
jejího vzniku a vývoje přineslo některé 
nové a neznámé skutečnosti z hlediska 
všeobecných dějin poštovnictví (objev 
cirkuláře o povinném označení zásilek 
místem odeslání z roku 1793 nebyl 
ojedinělý).

Tak jako ostatní středověká města 
– Bystřice byla povýšena na město 
12. dubna 1580 císařem Rudolfem II 

– měla i tato svoje posly. Zachované 
dokumenty městského archivu se v 
zápisech o obecních vydáních mnohokrát 
zmiňují o úhradě nákladů na cesty poslů, 
kteří za různými účely byli vysíláni do 
rozličných míst. Tak například z roku 
1494 je záznam: „Dali jsme Šimonovi jako 
chodil do Měřína 18 gr“. Zřejmě dlouho 
vykonával poselskou službu jakýsi 
Filipec, jak vyplývá ze záznamu: „Roku 
1500 dali jsme Filipcovi od poselství do 
Jimramova 7 gr, item Filipcovi podruhé 
chůzi do Týnce 8 gr, item Filipcovi do 
Prahy půl kopy gr“ K doručování zpráv 
byli využíváni i jízdní poslové, jak lze 
usuzovat ze zápisu v roce 1498: „Dal jsem 
Vítkovi, mlynáři vod koně, když do Brna 
jezdil, 6 gr“.3)

Z těchto několika namátkou vybraných 
zápisů z posledních dvou desetiletí 

Dohoda mezi majitelem panství a města Kristiánem, hrabětem 
z Rogendorfu, a bystřickým městským právem ze 14. února 1694 
(titulní list).
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15. století je vidět, že potřeba doručování zpráv do různých míst země byla značná i pro ne příliš velké a bohaté 
městečko v zapadlém koutě Vysočiny. Rozsáhlejší ukázka těchto zápisů z městských knih, tzv. Manuálů je 
v úvodu publikace.

V případě bystřických poslů se však pravděpodobně jednalo o posly příležitostné, zabývající se jinak 
zemědělstvím nebo řemeslem. Ze zápisů se nedá doložit, zda měli tehdy bystřičtí poslové stejnokroj, jak tomu 

Vischerova mapa okolí Bystřice z roku 1692.
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bylo v jiných městech nebo u poslů královských, klášterních a soudních. Určitě však jejich nedotknutelnost 
byla ošetřena tehdy používanými charakteristickými znaky: červenou pečetí města na pergamenu a zvlášť 
upravenou poselskou holí, která z dálky upozorňovala na jeho funkci. Tito poslové nesměli nosit u sebe zbraň.

Důvodem pro domněnku, že šlo o posly příležitostné, je dohoda, uzavřená mezi majitelem města a panství 
Kristiánem, hrabětem z Rogendorfu, a bystřickým městským právem, zastoupeným toho roku úřadujícím 
primátorem Ondřejem Suchým a purkmistry Jakubem Dostálem, Janem Krásenským a Janem Krištofem ze 
dne 14. února 16974): „Za osmé stížnost ze strany poslů bystřických vedená, takto narovnána jest:
Že kdykoliv nynější a budoucí milostivá vrchnost poslův bystřických potřebovati bude, takové posly rychtář 
městský bystřický ochotně dáti má, kterýmžto poslům, kdy na jednu míli vysláni budou z důchodu panského 
bystřického nic, kdy pak na pět mil od Bystřice vysláni budou po třech krej/cařích/ od míle a tak od pěti mil 
15 /krejcarů/, kdyby pak daleji přes pět mil od Bystřice vysláni byli, od jedné každé míle po šesti krej/cařích/ 
z  důchodu panského platiti se má…“

Bystřičtí občané nebyli své vrchnosti povinni robotou, a proto žádali za vykonané služby řádnou odměnu.
Příležitostní poslové chodili ještě ke konci 18. století, i když toto bylo v rozporu s tehdy platnými nařízeními 

a patenty. V roce 1764 byly magistrátem poukázány peníze na cestu do Telče, zřejmě ve spojitosti s pořízením 
varhan pro bystřický kostel sv. Vavřince, které objednal F. D. Pomesián. O několik let později, roku 1770, byly 
obdobným způsobem poukázány peníze dvořišťským formanům za cestu do Telče pro varhany.5)

Ve druhé polovině 18. století však nadále území, ležící mimo tehdy nově budované císařské silnice6), 
obcházeli poslové guberniálních, krajských nebo magistrálních úřadů. Horní část Brněnského kraje, do 
kterého do roku 1783 spadalo i Bystřicko7), obcházel posel Krajského úřadu v Brně Mates Wojaczek. Na 
každém panství nebo magistrátu (bylo jich v oblasti 38) předložil rozšiřované nařízení či příkaz, příslušný 
úředník si toto opsal a zaznamenal poslovi datum návštěvy do zvláštního, předem připraveného formuláře 
(Bothen Registr).

Tak například nařízení Úprava poštovních poplatků podle vysokého guberniálního dekretu vydaného 
8. února 1774 bylo rozšířeno Rejstříkem poslů pro horní část brněnského kraje pro krajské úřední zveřejnění 
12. února 17748). Dle přiloženého průvodního formuláře potvrdily jednotlivé úřady průchod posla takto:

23. února 1774 – Strutz /Troubsko/, Purschitz /Prštice/, Hayen /Hajany/, Syrovitz /Syrovice/, Kanitz /Kounice/ …
1. března 1774 – Bystritz /Bystřice/, Pernstein /Pernštejn/ …
7. března 1774 – Lomnitz /Lomnice/

Poslovi trvala tato cesta 13 dní. Během cesty nesměl pod hrozbou trestu brát k doručování žádné jiné dopisy9). 
V tomto případě je však seznam uváděn opačným směrem, cesta zpravidla začínala v Karthausu /Králově 
Poli/. Zde začínala například obchůzka s nařízením o změně poštovního listovního porta a s tím příslušných 
vyšlých patentů a nařízení, platných od 25. dubna 1750. Posel vyšel 29. ledna 1749 a zpět se vrátil 11. února, 
v Bystřici byl 6. února.
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OBDOBÍ PŘED ZALOŽENÍM LISTOVNÍ SBĚRNY

Zkušební provoz listovní sběrny v letech 1788–1790

Císařské silnice neprocházely v těsné blízkosti Bystřice a tak nejbližší poštovní stanice vznikaly od 
poloviny 18. století v Litomyšli (1754) a Poličce (1785). V roce 1785 byla zřízena poštovní stanice ve Velkém 
Meziříčí, které bylo v té době sídlem jihlavského krajského úřadu. Bystřice s okolními obcemi byla přidělena 
k této poštovní stanici.

Nelegální doručování soukromé korespondence, kterému nezabránily ani císařské patenty, si vynucovaly 
zavádění poštovních služeb i do odlehlých částí země. Úřední místa prováděla proto průzkum zájmu, jak o tom 
svědčí například vyjádření velkomeziříčského poštmistra Krále z 30. dubna 1787 ve věci zřízení sběren v Novém 
Městě a Žďáře10): „Určit druhého sběrného dopisů buď ve Žďáře nebo v Novém Městě nepovažoval podepsaný 
za vhodné v žádném městě toho jména…protože k této stanici dopisní dopravy, která se má zříditi, je zcela 
vhodná blízkost jedné nebo druhé správní kanceláře a ne přes 2 a půl hodiny vzdálené město Bystřice …“

Dopis bystřickému magistrátu ze 14. července 1789.
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Přesto, že vyjádření poštmistra nebylo kladné, navrhlo moravskoslezské gubernium v Brně dne 5. listopadu 
1787 ustavení dvaceti nových listovních sběren na Moravě, mimo jiné i v Bystřici, Novém Městě a Třebíči. Návrhu 
bylo dekretem dvorské komory ze dne 24. dubna 1788 vyhověno. Na základě zprávy moravskoslezského 
zemského gubernia nejslavnější Dvorské kanceláři z první poloviny května 1788 bylo dekretem Dvorské 
kanceláře z 23. května 1788 sběrným přikázáno11) „…zápis dopisů a částky nepřetržitě přikládat k měsíčnímu 
záznamu poštovního porta …“. Zemské gubernium požadovalo též umožnit sběrným „…jestliže však zkouška 
provozu sběren, zvláště v Bystřici a Novém Městě se projeví pro sběrné nevýhodnou, má jim býti dáno na 
vůli na službu rezignovati …“, v dekretu dvorské komory však tato možnost uvedena není. K tomu 14. září 1788 
vyšel dekret o přiznání graciálu 10 Fl měsíčně na provoz sběrny.

Listovní sběrna v Bystřici podléhala od svého zřízení poštovní stanici ve Velkém Meziříčí, jak vyplývá 
z dochovaných úředních dokladů. Byla zřejmě umístěna přímo na magistrátu a funkci posla sběrny vykonával 
posel městský, který chodil s úřední korespondencí na krajský úřad, toho času ve Velkém Meziříčí, kde 
odevzdávali tržbu za odeslané dopisy12). Soukromou korespondenci předal na poštovní stanici a současně 
převzal zásilky pro bystřické adresáty.

Na dodanou úřední korespondenci vystavila Krajská kancelář potvrzení a to buď takzvaný Recepis, od 
roku 1790 pak Empfanschein (stvrzenku – přijímací list)

Zřejmě dle předpokladu zemského gubernia bylo zásilek nepatrné množství, což dosvědčují záznamy ze 
schůzí bystřického regulovaného magistrátu (městské rady)13)

Magistrát odesílal tržbu listovní sběrny krajskému úřadu, jak vyplývá z recepisů a stvrzenek o obnosu 
z tržby (Sammlungsgeld), takto:

14. února 1788 2Fl 17 kr  16. ledna 1789 1Fl 35 r

14. června 1 47 2gr 20. února 4   3

14. července 1 37 2 1. dubna  56

28. srpna 1 18  26. května 1 10

7. října 1 31  3. července  30

14. října 1 35  21. ledna 1790 1 35

V roce 1791 se záznamy o tržbách již nevyskytují.
Z výše uvedených dokladů městské rady je zřejmé, že provizorně ustavená listovní sběrna po roce 1790 

zanikla. Dle údajů v Poštovním muzeu v Praze byla zrušena koncem roku 1792.
Taktéž meziříčský poštmistr Král uvádí v hlášení z 12. ledna 1793 při žádosti jihlavského krajského 

úřadu o potvrzení žďárského občana Růžičky do funkce poštovního sběrného dopisů ve Žďáře: „…protože 
se nejedná zde o opětovné obsazení sběrny z těch, které byly schválené nejvyšším dvorským dekretem 
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z 5. listopadu 1787, nýbrž o zcela nově zavedenou sběrnu jako náhradu za obě zrušené sběrny v Novém 
Městě a v Bystřici“.

Bystřice byla přidělena k nové sběrně ve Žďáře. Od roku 1805, kdy tato sběrna zřejmě zanikla též, spadala opět 
přímo pod poštovní stanici ve Velkém Meziříčí. Úřední korespondenci nosili magistrátní nebo vrchnostenští 
posli, soukromé zásilky, zvláště pak doporučené nebo peněžní dopisy si museli adresáti odebírat sami. Situace 
se navíc zkomplikovala tím, že od 27. ledna 1794 byl jihlavský krajský úřad natrvalo umístěn v Jihlavě.

Provizorní listovní sběrna (1838–1841)

Ve třicátých letech 19. století po předcházejících reformách poštovnictví v Rakousku vyvolaných prudkým 
rozmachem průmyslu, zejména pak praktickým využitím parního stroje a následným rozvojem železniční 
dopravy, docházelo k rozmachu poštovnictví jak z iniciativy státu, tak i z iniciativy měst14). Také v nejbližším 
okolí Bystřice byly ustaveny postupně listovní sběrny: 1. srpna 1838 ve Žďáře, 8. srpna 1836 v Novém Městě, 
1. února 1837 v Jimramově, 1. března 1838 v Tišnově

Město, přes svoji odlehlost, nezůstávalo stranou kulturního a politického života počátků národního obrození 
v českých zemích. I sem docházely a byly odtud posílány dopisy do blízkých i vzdálených míst, jak o tom 
například svědčí čilá korespondence mezi budoucím moravským zemským historiografem Antonínem Bočkem 
(narozen 20. května 1802 v Bystřici) a jeho otcem, kožešnickým mistrem a měšťanem bystřickým15). V jednom 
z dopisů z let 1820–1822, kdy mladý Antonín Boček byl studentem piaristického gymnasia v Litomyšli, je zmínka: 
„… až půjde posel …“, což dokládá skutečnost o nahodilém spojení města se světem příležitostnými posly. Druhý 
zde zmiňovaný dopis je psán kolem roku 1840 (dopisy nejsou datovány) a adresován je do Olomouce, kde 
Antonín Boček působil od roku 1830 jako profesor českého jazyka a literatury na Stavovské akademii a odkud 
přešel v roce 1839 do Brna na místo prvního moravského zemského archiváře. V tomto dopise je doslova 
uvedeno o Josefu Lazarovi, později prvním bystřickém poštmistru: „…trafiku má počtu má / lutriju má Sáblíkůj 
Svagr / je …“. Okolnost data Bočkova přechodu z Olomouce do Brna je důležitá z hlediska zahájení provozu 
bystřické listovní sběrny před rokem 184116), jak bude uvedeno dále.

Ještě v roce 1839 však chodil bystřický městský posel ke krajskému úřadu v Jihlavě pro úřední 
korespondenci v určený den17) . Dle tohoto rozvrhu dní, určeného krajským úřadem, byl čtvrtek určen pro 
odběr korespondence posly z obcí: Louka, Brtnice, Moravec, Radešín, Rožínka a Bystřice.

V tomtéž úředním přípisu krajského úřadu Vrchní poštovní správě v Brně z 31. prosince 1839 je 
dokumentováno: „…že následující panství a magistráty používají společného posla k urychlení úředních spisů 
pro c.k. krajský úřad a sice panství Rožínka, Radešín a město Bystřice…“.

Také představitelé města pochopili potřebu pružnějšího spojení se světem. Vyplývá to z Podacích 
protokolů Vrchní poštovní správy v Brně, ve kterých byla s maximální stručností evidována korespondence 
týkající se poštovních služeb, na příklad k č.j. 1837 z 29. května 1836 je uvedeno: „magistrát města Bystřice 
posílá vyjádření o potřebnosti (sběrny)“, k č.j. 4142 ze dne 28. listopadu 1837 opět stručně:„Nejvyšší dvorská 
poštovní správa … vyřízeno ohledně listovní sběrny v Bystřici uvedené v návrhu“. Mimoto byla v tomto roce 
vedena korespondence o vzdálenostech mezi Bystřicí a městy brněnského kraje. V následujícím roce 1838 
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se poprvé v úředních dokumentech objevuje jméno Josefa Lazara, na kterého posílá 4. října krajský úřad 
Vrchní poštovní správě v Brně posudek. Dále se jednalo o platu pro posla, o poštovních cestách z Tišnova do 
Bystřice18) a podobně.

S největší pravděpodobností se dá usuzovat, že žádosti magistrátu nebylo okamžitě vyhověno. Magistrát 
ustavil zřejmě sběrnu z vlastní iniciativy, protože tuto iniciativu poštovní správa tehdy plně podporovala.

Dopis Antonína Bočka staršího (1769–1847), kožešníka a měšťana v Bystřici, synu Antonínu Bočkovi (20. května 1802–
13. srpna 1847), moravskému zemskému archiváři v Brně. Přepis na následující straně.
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Nejmilejší synu
Sem nucenej od moc sousedů
abych Vám milý Synové psal
dybyste to Předešli v kuberniu
aby Lazar Radním nebyl
Proto že by mnoho novej a zlejch
věcí vymejšlel a celým ma
jestátem vládl a sousedy
trápil a hubil juž slyšíme
že bude žádat soler a z rausa
dostat všeci páni soler to bu
de bjeda nám mněstěnom
dyž to Pude všecko z našich
kapec toho bych já nerad
dočkal aby on celým městem
vládl, Pustili Raka do vody udě
lali ho štrofkomisařem pak
Polesným juž se nechá slyšet
že je správec města spra
vuje dobře hodně krade v le
sích má koně silný moc uveze
dal mu Pán Bůh 
ščestí v Bystřici Překřtěnýho
žida syn, trafiku má počtu má
lutriju má Sáblíkůj švagr
je a Sáblík Radním je a on
Lazar taky radním má bejt 
to se ani něšikuje a myslíme
si my mněšťani že to ani nemůže
bejt jak juž slyšíme že 
juž má dekret od krajskýho
ale kubernium že o tom neví

tak volenci Rekurirujou
Proti tomu je nám to moc so
sedom divný jak to mohl tak 
spartikovat ten ouředník
v Rožínce musil dostat od Laza
ra tuze moc. Proto že je tak
Při ňom nebo ten dekret je
za velký peníze, Lazar je bo
hatej vyďál v lůni na šatla
vje Přes patmáct set a měl Pachtovanou šatlavu obkrá
dl obecní kasu
to víme všeci sousedi
jak to může bejt mněl 9
wot Lazar a Jakl 11
wot a má bejt Lazar Radním
jak pak to můžou nechat ti
volenci Proto rekurirujou
ke kubernium toto se ješče
v Bystřici nikdy nestalo aby
Lazar s devíti woty byl tak
dáváme vinu ouředníkovi
na Rožínce že to spartikoval
tak prosím milý synu dybys
byl tak dobrej a spravil
nám to v kubernium aby
Přece jak být – Pročpak
přijal ouředník Jakla
za konceteta a nejčko ho
shazuje to je nám divné
je li možná milý synu Pomo
žte Bystřici za to prosím
a žádám
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Na podporu existence listovní sběrny v Bystřici při magistrátu před datem oficiálního zavedení provozu 
1. května 1841 je možno zejména uvést:

A. V úřední ročence s výčtem všech státních instituci a jejich personálním obsazením za rok 183919) je uvedeno: 
Bystřice, jihl. kraj – listovní sběrna: Bystřice – sběrný Josef Lazar. Ročenky pro další rok byly tištěny před 
koncem uplynulého roku, proto sběrna pracovala nejpozději v polovině roku 1838.

B. Záznam ve spise krajského úřadu v Jihlavě ze dne 13. června 184020), týkající se krajské úřední korespondence 
s panstvími a magistráty. Je zde mimo jiné uvedeno: „Šest c.k. listovních sběren, nacházejících se mimo 
císařské silnice v jihlavském kraji Žďár, Nové Město, Bystřice, Dačice, Třebíč a Telč neručí za peněžní 
zásilky“.

C. Nijak dále neověřitelný doklad v knize Z pamětí města Bystřice nad Pernštýnem od Jana Tenory (1909) 
na straně 178: Lepšího spojení se světem nabyla Bystřice stavbou silnic místo dosavadních chatrných 
a špatných cest, začalo se jimi roku 1825. Později roku 1838 zřízena byla ve městě c.k. poštovní sběrna.

D. Od roku 1838 bylo vyjednávání o zavedení listovní sběry vedeno přímo korespondencí mezi Lazarem (ne 
magistrátem města) a Vrchní poštovní správou v Brně, jak o tom svědčí výše uváděné záznamy v knize 
Podacích protokolů.

E. Již uváděný dopis Antonína Bočka, bystřického měšťana, svému synu, psaný nejdéle v druhé polovině roku 1840 
do Olomouce. Později již působil Antonín Boček mladší v Brně. Toto datování dopisu je však nejisté vzhledem 
k tomu, že v dopise se mluví o volbách, které proběhly až roku 1841 a o svatbě Josefa Lazara se švagrovou radního 
Jiřího Sáblíka, která se mohla uskutečnit až po smrti první Lazarovy ženy († 17. prosince 1839).
Sběrnu vedl a snad i původcem akce za její zřízení byl nájemce Tabákového skladu Josef Lazar. Měl 

nejen potřebné vzdělání, ale i finanční a časové možnosti. Sběrna byla umístěna v c.k. Tabákovém skladu 
v domě č. 3 na náměstí. Rodinná historie Josefa Lazara a jeho vztahu k tomuto domu je vylíčena v samostatné 
kapitole.

Není přesně zjištěno, kam byly zásilky v době provizoria (1837–1841) zasílány. Zda tomu bylo do Velkého 
Meziříčí, kam Bystřice od roku 1805 poštovně spadala nebo do Tišnova, pro který mluví evidence korespondence 
zachycená v Podacích protokolech, která se týká výměry vzdáleností do Tišnova, vyjádření o platu poslovi 
z Bystřice do Tišnova21) a hlášení tišnovské sběrny ohledně poštovních cest do Bystřice. Pro Velké Meziříčí mluví 
pak skutečnost, že poslem listovní sběrny a prvním i posledním pěším poštovním poslem ve městě byl magistrátní 
posel Josef Kuntoflík (1800–1869, soukenický mistr, č.p. 255). Posel chodil pravidelně na krajský úřad do Jihlavy 
a Velké Meziříčí je prakticky na této trase, kdežto do Tišnova bylo nutno chodit zvlášť.

Faktem zůstává, že se dosud nenašla korespondence průkazně datovaná do tohoto období, i když zmíněný 
Bočkův dopis do Olomouce (asi z roku 1840) byl označen zcela dle předpisů vpravo nad adresou „von 
Bystritz“, což musela provést osoba znalá. Vyplývá z toho snad pouze skutečnost, že poštovní denní razítko 
v tomto přechodném období sběrna neměla. Nenašly se též doklady o úhradě platu sběrnému22).
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OD ZALOŽENÍ SBĚRNY DO ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ ROZNÁŠKY 

Úřední ustavení listovní sběrna v roce 1841

V Bystřici tedy pracovala pravděpodobně od roku 1838 smluvní listovní sběrna při magistrátu. Sběrný Josef 
Lazar, jak vyplývá se záznamů v Podacích protokolech Vrchní poštovní správy v Brně, zasílal tamtéž hlášení 
o provozu sběrny.

Na základě hlášení z 1. ledna 1841, ve kterém Lazar informuje o možnostech poštovního spojení sběrny, 
začalo jednání o definitivním ustavení listovní sběrny v Bystřici jako oficiální poštovní instituce. Vrchní 
poštovní správa schválila 7. února 1841 návrh bystřického magistrátu, který doporučil za sběrného Josefa 
Lazara. Služební smlouvu podepsal Lazar 4. března 1841 a 7. dubna tuto smlouvu ratifikovala c.k. Dvorská 
poštovní správa ve Vídni23). Dvorská poštovní správa těsně před tím 2. dubna vydala v úředním věstníku 
výnos24), kde na straně 267 a 268 je povoleno zřídit v Bystřici listovní sběrnu (český překlad):

Zřízení listovní sběrny v Bystřici, č.j. 4187 /720 /1841:
V městě Bystřici v Jihlavském kraji na Moravě vstoupí v účinnost t.r. samostatná listovní sběrna, která se 

bude zabývati jak korespondencí, tak peněžními dopisy a malými zásilkami povozné pošty až do váhy 3 liber 
a bude dvakrát týdně ve spojení s poštovní stanicí ve Velkém Meziříčí 3 míle vzdálením.

Příslušné krajské ustanovení zahrnuje kromě města Bystřice ještě osady: Albrechtice, Blažkov, Blažejovice, 

Mapa Ferdinanda Carla z roku 1810, která 
zachycuje téměř všechny obce vyjmenované 
v dekretu o zřízení listovní sběrny.

Bohuňov, Bratrušín, Branišov, Domanín, Domanínek, Divišov, 
Dvořiště, Hrdou Ves, Velké Janovice, Janovišky, Karasín, Kobylnice, 
Kundratice, Koroužné, Kovářovou, Kozlov, Lesoňovice, Lhotu, 
Lískovec, Milasín, Nedvědici, Olešničku, Pernštejn, Písečné, 
Pivonice, Rodkov, Rozsochy, Horní Rožínku, Dolní Rožínku, 
Rožnou, Rovné, Švařec, Skalský dvůr, Smrček, Štěpánov, Zvoli, 
Ujčov,Věchnov, Vojtěchov, Vojetín, Ždánice, Zlatkov.

C.k. Vrchní poštovní správa se s tím obeznamuje a dává na 
vědomost podřízeným úřadům.

Od c.k. Nejvyšší dvorské poštovní správy
Vídeň, 2. dubna 1841
Ottenfeld

Výnos c.k. Dvorské poštovní správy byl doplněn 18. dubna 
Vrchní poštovní správou v Brně bližšími konkrétními údaji 
a 24. dubna odeslán magistrátu v Bystřici ve znění25):

„Výnosem Nejvyšší dvorské poštovní správy z 2. dubna 1841, 
zveřejněném v Úředním věstníku se zřizuje v městě Bystřici, 
jihlavský kraj, samostatně kartující listovní sběrna, která se 
nejen běžnou korespondencí, nýbrž i soukromými peněžními 
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dopisy a menšími zásilkami do 3 liber zabývati má, dnem 1. května zahájí provoz a tamějšímu držiteli 
c.k. Tabákového skladu Josefu Lazarovi je propůjčena“.

Porovnáním obou výnosů (výnos Nejvyšší dvorské poštovní správy z 2. dubna a výnos Vrchní poštovní správy 
v Brně z 18. dubna) lze usuzovat na mechanismus ustanovování sběren v té době: vynos nižší úřední instance určil 
přesné datum zahájení provozu, jméno sběrného a místo sběrny, t.j. konkrétní údaje, včetně návrhu obvodu. 

Zajímavý z dnešního hlediska je výše uvedený seznam zahrnutých obcí. Prokazatelně do obvodu musely 
patřit nejmenované obce: Borovec, Býšovec, Vrtěžíř a Lísek, snad i Pernštejnské Janovice, Jabloňov, Josefov 
a Věžná vzhledem k jejich poloze. Naproti tomu uváděný Skalský dvůr byla samota o jednom popisném čísle, 
jakých bylo v tomto kraji Vysočiny více.

Oproti přechodnému období let 1838–1841 se tedy prakticky nic nezměnilo. Sběrna byla umístěna 
v c.k. Tabákovém skladu na náměstí č.p. 3, Josef Lazar byl sběrný a Jiři Kuntoflík posel. 

Na magistrátu složil Josef Lazar dne 6. května 1841 služební přísahu. Za dva dny na to potvrdil Vrchní 
poštovní správě v Brně příjem razítek. Sběrně byla dodána čtyři razítka: úřední, denní místní s vyměnitelným 
datem a pomocná razítka FRANCO a RECOM. Tato razítka byla více než deset let jediným inventářem sběrny, 

Zatím nejstarší známý otisk prvního bystřického razítka z 2. února 1843.
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jak nasvědčují knihy inventur, například zápis z 15. ledna 1844. Razítka byla dodávána centrálně a provedena 
dle výnosu z roku 1839. Blíže o razítkách je uvedeno v samostatné kapitole.

Sběrna byla podřízena poštovní stanici ve Velkém Meziříčí a spadala pod jihlavský inspektorát, mimo to 
kartovala též s poštami v Jihlavě, Brně a se sběrnou v Horní Bobrové (od 1. října 1843).

Do jednotlivých obcí a osad nebyly zásilky doručovány. Mimo peněžní a doporučené dopisy, které si musel 
adresát osobně vyzvednout a před sběrným otevřít, byla ostatní korespondence vyzvedávána příležitostně. 
Bylo to usnadněno skutečností, že Bystřice jako město měla týdenní, měsíční a výroční trhy, na kterých se 
soustřeďovalo obyvatelstvo ze širokého okolí.

Jednorázový roční příjem sběrného, ze kterého hradil veškeré výdaje provozu sběrny (paušál) činil 
50 Fl s příplatkem 20 Fl za nájem sběrny. Mimo paušál měl ještě sběrný právo na 10 % výnosu z tržby porta při 
překročení tržby nad 300 Fl a 5 % z jízdní pošty. Počáteční plat posla byl 62 Fl ročně.

Zatím nejstarší známý dopis frankovaný známkou z 28. srpna 1857.
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Sběrna zřejmě dosti rychle zvyšovala počet přepravených zásilek, protože 16. července 1842 požádal sběrný 
o zvýšení paušálu pro sebe i posla. Žádosti bylo vyhověno, sběrný obdržel 70 + 20 Fl, posel 93 Fl. Poslovi byl 
plat zvýšen ještě jednou 14. března 1844 na 120 Fl. Od 1. října 1843, kdy byla ustavena listovní sběrna v Horní 
Bobrové26), bylo povoleno nosit zásilky jenom do Bobrové.

Zavedení jízdního spojení a stabilizace provozu sběrny

Konec první poloviny 19. století přinesl mimo závažných politických událostí i několik změn v poštovnictví. 
Doprava zásilek byla organizována jízdními poštovními kurzy, v blízkosti železnice se pak přes počáteční 
averzi přesunula na tuto.27).

K zásadním změnám došlo i v bystřickém sběrném obvodu. Také zde končila doba pěších poslů. Prvním 
pokusem bylo zavedení jízdního spojení v polovině roku 1848 z Bystřice přes Horní Bobrovou do Velkého 
Meziříčí, zprvu obden, později denními jízdami.28). Proto snad nebylo již rok před tím vyhověno žádosti 
bystřického (Kuntoflík) a bobrovského (Slezák) posla o zvýšení platu. Zavedením těchto jízd byly cesty pěším 
poslem zrušeny a poslovi zastaven plat29). Souběžně se zavedením této linky se vedlo jednání o lince už tehdy 
výhodnější, a to z Tišnova přes Bystřici, Bobrovou do Nového Města30). Provoz denními jízdami byl zahájen 
1. července 1850. Začátkem téhož roku bylo zahájeno jednání o spojení mezi Kunštátem a Bystřicí nebo 
Kunštátu s Jimramovem přes Olešnici. Pro špatný stav silnic, na který bylo poukazováno, k jízdám nedošlo31).

Nejvyšším nařízením z 29. září 1849 byly v celém Rakousku zavedeny od 1. června 1850 poštovní známky. Je 
zajímavé, že ve fondu Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, není žádný dokument týkající se tohoto převratného 
opatření, a to ani všeobecně ani ve vztahu ke konkrétní poště. Zato v krátké době bylo upozorňováno na 
zneužívání málo oražených známek, nebo záměnu známek za kolky32).

V roce 1850 došlo po územní reorganizaci též k zavedení jednotného názvu pro poštovní služebny. Dřívější 
listovní sběrny byly od července přejmenovány na c. k. Poštovní expedice33). Úředně byl tedy Josef Lazar „poštovním 
expeditorem“ (výpravčím). V běžném styku se však užíval titul poštmistr a pro expedici tradiční název pošta.

V rámci obvodu bystřické poštovní expedice docházelo i k různým nesrovnalostem – běžná byla ztráta 
korespondence, nebo dokonce ke stížnostem na její provoz. Zachovaly se materiály o dlouholeté kontraverzi 
mezi expeditorem Lazarem a bývalou vrchností města Vladimírem, hrabětem Mitrovským34), m.j. majitelem 
zámku na Dolní Rožínce a hradu Pernštejna35). Bývalá vrchnost se asi nemínila lehce smířit se ztrátou 
posledních symbolických privilegií vlády nad městem a hledala sebemenší záminku k odporu proti novotám 
v politickém životě. Jako urážku též brala ustavení soudního okresu se sídlem v Bystřici, protože všemožně 
prosazovala Dolní Rožínku. Poštovní expeditor Josef Lazar, v roce 1848 velitel Národní gardy, od roku 1850 
první volený bystřický starosta, byl pro své názory – úřadoval do zákroku okresního hejtmana česky – velice 
vhodným objektem politické „pomsty“.

Hrabě Mitrovský oznámil 19. prosince 1848 Vrchní poštovní správě v Brně, že dolnorožínecké panství 
vylučuje z bystřického poštovního obvodu. Nebyl však zřejmě úspěšný, a tak si alespoň příští rok stěžoval 
na nepravidelné docházení a dokonce vynechávání časopisů, které z této sběrny stáhl. Obvinil též Lazara 
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z porušení pečetě na dopise bernímu 
kontrolorovi Grohmanovi.

Spory se vlekly několik let. Ještě 
v roce 1853 přichází anonymní udání 
na porušení pečetě a přímé oznámení 
od hraběte Mitrovského o vykradení 
dopisu expeditorem Lazarem. Inspektor 
Vrchní poštovní správy Navrátil 
vyšetřoval na místě celou záležitost. 
Lazarovi bylo vystaveno okresním 
soudem a potvrzeno hejtmanstvím 
osvědčení o důvěryhodnosti a tak byla 
celá záležitost vyřešena ve prospěch 
Lazara. Dokonce ještě 8. dubna 1854 
oznámilo novoměstské hejtmanství 
Vrchní poštovní správě v Brně, že na 
Lazara nejsou žádné stížnosti.

Jednoduchý název Bystřitz bez 
bližšího označení přinášel značné 
komplikace při dopravě zásilek. 
Korespondence mnohdy cestovala po 
celém Rakousku, protože zde bylo 16 
míst stejného jména. Například dopis 
z Vídně šel nejprve do Bystřice u Kluže 
(Clausendorf v Sedmihradsku), zpět 
do Vídně, posléze přes Bystřici pod 
Hostýnem na místo určení. Provoz 
sběrny se však postupně konsolidoval, 
jak svědčí ubývající služební 
korespondence se zemskou Vrchní 
poštovní správou36). Pátralo se většinou 
po ztracených zásilkách, jen vzácně se 
vyskytovaly problémy podobné sporu 
s hrabětem Mitrovským.

Ukázka takzvaného cestujícího dopisu, který byl odeslán ze Štoků 
u Jihlavy 6. září 1868. Prošel téměř dvaceti poštami Čech, Moravy 
a Slovenska. Mimo Bystřice nad Perštejnem kde byl 10. a 15. září, prošel 
i Bystřicí pod Hostýnem a Povážskou Bystřicí. Po osmnácti dnech 
se vrátil na původní místo.
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Od poštovní expedice k poštovnímu úřadu

První poštovní kurs jízdním poslem Bystřice–Velké Meziříčí byl tedy od 1. července 1850 nahrazen 
z hlediska nového územního uspořádání výhodnější trasou Tišnov–Bystřice–Bobrová–Nové Město, tedy 
s napojením na Brno a Žďár. V roce1851 byla linka přes Bobrovou nahrazena dalším přímým spojením do 
Nového Města37). Kurs byl podřízen sběrně v Novém Městě za roční úhradu 500 Fl.

Mezitím však již probíhala jednání o dalším rozšíření jízdních tras. Výsledkem bylo ustavení poštovní 
expedice v Nedvědici ke dni 10. září 185138). Tím došlo jednak k prvnímu zmenšení bystřického poštovního 
obvodu o obce: Nedvědice, Borovec, Býšovec, Kovářová, Lískovec, Vrtěžíř, Kozlov, Koroužné, Smrček, 
Pernštejn, Čepí, Ujčov, Olešnička, Štěpánov a Švařec, za druhé – a což je důležitější – bylo možno realizovat 
postupné jízdní spojení z Brna do Nového Města denními jízdami39). Celá trasa byla rozdělena do čtyř etap: 
Brno–Tišnov40), Tišnov–Nedvědice, Nedvědice–Bystřice a Bystřice–Nové Město. Dopravu zajišťovaly expedice 
v  Novém Městě, Nedvědici a Tišnově krytými poštovními vozy pro dopravu zásilek a osob, tvz. Mallewagen. 
Cestovné bylo 2 kr za osobu a míli, děti do 12 roků jezdily zdarma41).
Jízdní řád pro etapu Nedvědice–Tišnov:

Nedvědice odj. 7.30 Tišnov příj. 9.15
  příj. 17.15  odj. 15.30

Poštovní vůz projel tuto trasu o délce asi 16 km na 1 hodinu 45 minut, což je vzhledem ke stavu silnic 
a techniky (koňské spřežení) dobrý výkon. První jízda byla uskutečněna 10. září 185142).

Od tohoto okamžiku kartovala poštovní expedice v Bystřici s expedicí v  Nedvědici, odkud byla posílána 
pošta přes Bystřici i pro Horní Bobrovou, Nové Město a Jimramov.

Postupně se projednávala i možnost přímé jízdy do Žďáru, byly prováděny úpravy, snad zvýšení počtu jízd 
v úsecích Nedvědice–Bystřice, Bystřice–Nové Město43). Začátkem roku 1854 začalo jednání o přímém denním 
spojení z Brna do Bystřice. První jízda na tomto kurzu byla uskutečněna 1. března 185444). Roku 1857 byla 
uzavřena smlouva s expeditorkou nedvědické poštovní expedice Arnoštkou Hanáčkovou o dopravě rychlé 
pošty nového systému z Tišnova do Nedvědice a do Bystřice.

V roce 1851 koupil Lazar dům č. 66 na náměstí a zároveň žádal o převedení služební kauce 200 Fl na tento 
dům. Převod byl proveden až v roce 1857.

V roce 1852 požádal Lazar dvakrát o zvýšení služebního platu, tento byl zvýšen ze 70 na 80 Fl při zachování 
dosavadní výše zvýhodnění za překročení tržby a 20 Fl na nájem místností. V roce 1855 byl roční příjem zvýšen 
na částku celkově 120 Fl. O další zvýšení platu žádal ještě v roce 185945), žádost však nebyla kladně vyřízena, 
protože částka 120 Fl byla určena ještě v roce 1864 Lazarovu nástupci.

V souvislosti s vyšetřováním neoprávněného otevření dopisu pro berního kontrolora Grohmana se 
objevuje jméno doručovatele Polnického (nar. 1807). Jednalo se pravděpodobně o obecního sluhu, který 
mimo jiné doručoval i úřední korespondenci. Nešlo tedy o listonoše v pravém slova smyslu. 
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Na základě několika stížností provedl 21. června 1853 
poštovní komisař August Navrátil z Vrchní poštovní správy 
v Brně revizi poštovní expedice v Bystřici. Důvodem bylo mimo 
jiné anonymní udání o porušení pečeti na doporučeném dopise, 
poslaném ředitelem velkostatku Štursou hraběti Mitrovskému do 
Brna. Dopis byl dodatečně zapečetěn expeditorem před svědky 
Antonínem Fišou a Aloisem Dobiášem, diurnistou okresního 
soudu a zástupcem majitele velkostatku hraběcím kancelistou 
Břečkou. Revizor nezjistil žádné podstatné závady, chyběl pouze 
poštovní lexikon.

V polovici roku 1863 bylo bystřické expedici dodáno 
nové poštovní razítko46). Na poštách v Rakousku byl tento typ 
všeobecně zaváděn od roku 1853. Po zkušenostech s neurčitým 
názvem města na prvním razítku z roku 1841 byl název doplněn 
přívlastkem Igl. Krs. – Jihlavský kraj. Původní razítko bylo dále 
používáno na potvrzeních (recepisech) bez uvedení data až do 
roku 1868.

Na jaře roku 1863 byl Josef Lazar i s manželkou vyšetřován 
jihlavským krajským soudem, avšak z dochovaných zápisů nelze 
zjistit důvody. Buď pro vyšetřování, snad i ze zdravotních důvodů 
navrhl Josef Lazar Ředitelství pošt v Brně, aby provoz expedice 
zajišťoval obchodník Josef Sýkora, majitel domu č. 3, který byl 
s provozem zřejmě obeznámen. V té době měl Lazar 71 roků a byl 
nemocen, protože vzápětí 16. září 1864 umírá na celkovou tělesnou 
vyčerpanost. I když okresní hejtmanství oznamuje brněnskému 
ředitelství jeho smrt až 20. září, přijíždí 18. do Bystřice jako 
administrátor Augustin Novotný, pověřený prozatímně vedením 
expedice. V den jeho příjezdu se ohlásil první uchazeč o místo 
expeditora, a to místní řezník, měšťan František Karas. Během 
října se hlásí další uchazeči: 6. října znovu Karas. 15. října Čeněk 
Bílek – hrnčíř, č.p. 172, 14. října Pavel Till, mydlář, č.p. 296, 16. října 
výše zmíněný Josef Sýkora. 19. října František Tomáš z Bruntálu 
a 19. října A. Šmídek z Bystřice, tedy celkem šest uchazečů.

Výběr nového expeditora probíhal velmi rychle. Celkem 
samozřejmě byl vybrán Josef Sýkora (nar. 7. března 1840). Dne 
13. listopadu poslal podepsanou kvitanci na 3 obligace po 20 Fl (na 
kauci ?), 30. listopadu byl podroben zkoušce a 5. prosince poslal 
okresní soud podepsaný formulář služební přísahy a služební 

Druhý bystřický poštmistr v letech 1864–1899 
Josef Sýkora (*7. března 1840, †22. srpna 1904). 
V letech 1886–1891 byl stejně jako Josef Lazar 
bystřickým starostou.
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smlouvy. Dekretem ze 7. prosince byl jmenován Josef Sýkora poštovním expeditorem v Bystřici a den na to 
převzal od administrátora Novotného expedici. Počáteční plat 120 Fl zůstal nezměněn, příplatek za nájem byl 
zvýšen na 30 Fl ročně.

Na začátku svého působení zavedl Sýkora několik novinek: na jeho žádost bylo expedici zasláno 25. prosince 
1864 hospodářskou správou Ředitelství pošt v Brně pomocné razítko LAUT ANGABE pro peněžní dopisy, 
následujícího roku žádal o přeložení jízdního kurzu Nedvědice–Bystřice, a to objížďkou přes Štěpánov a o dodání 
vývěsního štítu47). Z dobových fotografií z konce 19. století je existence štítu doložena, nezachoval se však.

Po předchozím průzkumu o množství zásilek do Štěpánova a okolí, s kterým souvisí zřejmě i výše zmíněná 
žádost o přeložení jízd poštovního vozu, byla 26. dubna 1866 povolena ve Štěpánově poštovní expedice. Do 
činnosti však byla uvedena až v říjnu toho roku, i když razítko bylo dodáno 26. května. Poštovním expeditorem 
ve Štěpánově byl jmenován Kašpárek.

Zřízením nového obvodu se rozsah bystřického obvodu nezměnil, protože zahrnoval obce, spadající 
k poštovní expedici v Nedvědici: Štěpánov, Borovec, Koroužné, Lískovec, Olešničku, Vrtěžíř a Švařec.

Stejně jako v celém Rakousku narůstal počet zásilek i na poštovní expedici v Bystřici. Podle dochované 
statistiky bylo v letech 1871 a 1872 vyřízeno zásilek:

 1871 1872

listovní zásilky celkem 11 412 10 800

osvobozené od poštovného 4 760 4 530

balíky, peněžní a cenné zásilky 2 068 2 800

osvobozené od poštovného 1 028 650

příjmy za porto a franko celkem 1 852 1 900

Absolutní nárůst objemu zásilek, zejména pak celkové příjmy dosáhly v roce 1871 takové výše, že došlo ke 
změně zařazení. Z poštovní expedice se stal poštovní úřad s titulem poštmistra pro vedoucího. Oba názvy byly 
používány běžně i dříve v období sběrny i expedice, a to nejen veřejností, ale i v úředních dokumentech.

Druhým, neformálním dopadem nárůstu korespondence, byla nutnost zmenšovat obvod pošty zaváděním 
nových expedic. Tak po ustavení expedice v Nedvědici v roce 1851 a ve Štěpánově v roce 1866, bylo počátkem 
roku 1870 zahájeno jednání o zřízení poštovní expedice v Zámecké (Dolní) Rožínce, a to nejprve průzkumem 
množství zásilek pro tuto obec a nejbližší okolí. Expedice byla povolena ministerským výnosem dne 7. září 
187048). V listopadu navrhlo ředitelství rožíneckého velkostatku na místo expeditora Josefa Ptáčka. Teprve 
v lednu 1871 složil tento zkoušky a expedice zahájila provoz. Tím byl bystřický poštovní obvod zmenšen 
o obce: Zámecká (Dolní) Rožínka, (Horní Rožínka), Milasín, (Zvole), (Rožná).
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Zavedení telegrafního spojení

Bystřice měla v roce 1871 3 081 obyvatel včetně osady Dvořiště. Po stránce hospodářské docházelo od 
poloviny 19. století k úpadku města. Ruční řemeslná výroba, založená především na soukenictví a tkalcovství, 
nedokázala konkurovat rozmáhajícímu se průmyslu ve výhodněji položených částech země. Město však 
bylo ryze české a probíhal zde čilý kulturní a společenský život (čtenářské spolky Věnava a Beseda, Sbor 
dobrovolných hasičů, hospodářsko průmyslový spolek Vratislav, učitelský spolek Komenský a pod.).

Rok 1871 byl pro Bystřici ve znamení převratné změny. Zavedením telegrafního spojení bylo dosaženo na svou 
dobu nejrychlejšího spojení se světem. Tato událost nebyla nikde významně zdůrazňována a tak jen kniha Jednacích 
protokolů městské rady a kniha Podacích protokolů Telegrafní správy v Brně49) svědčí ve stručných záznamech 
došlé a odeslané korespondence o složitosti jednání, které zahájení telegrafního provozu předcházelo.

Problém je především s určením zahájení provozu. Úředně bylo oznámeno zahájení teprve 13. srpna 187250). 
V rozporu s tím jsou však záznamy o odeslání telegramů z Bystřice a o jejich doručení ve dnech 5. a 6. srpna 1871 
pěveckému spolku Kollár v Poličce51). Bylo to krátce potom, co byla veřejnost seznámena se stavbou sloupů 
a jednání o provozu telegrafní stanice bylo v začátcích.

Přípravné práce byly bezesporu zahájeny na jaře roku 1871. Poprvé se o stavbě telegrafu přes Bystřici 
zmiňuje úřední přípis Telegrafní správy obecnímu výboru ze dne 12. května 1871. S jeho obsahem, především 
pak s tím, že „za příčinou zřízení nové telegrafní tratě z Brna přes Tišnov, Bystřici, na Jihlavu 2 600 kolů do 
30. června 1871 postaviti se má“, měla být seznámena veřejnost ve městě52). Jednalo se zřejmě o jakousi formu 

„územního řízení“ pro liniovou stavbu, aby vlastníci dotčených nemovitostí mohli vznést své připomínky 
zadavateli stavby. Teprve dalším dopisem ze dne 27. května 1871 byl vznesen Telegrafní správou dotaz 
obecnímu zastupitelstvu, zda zavedení telegrafní stanice by bylo ku prospěchu místního obyvatelstva53).

Budova č. 321 u hřbitova,, ve které byl 
zpočátku umístěn telegraf.
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Oficiálně povoluje „jednoduchou telegrafní linku podél silnic z Brna přes Královo Pole, Tišnov, Bystřici, 
Nové Město, Žďár a Polnou do Jihlavy … a nařizuje provedení stavebních prací“ výnosem z 11. července 1871 
c.k. Ředitelství státních telegrafů54) jak sděluje Telegrafní správa v Brně místnímu místodržitelství. Stavba 
zřejmě rychle pokračovala, protože o výše uvedených telegramech z Bystřice z počátku srpna 1871 nelze 
pochybovat55).Telegrafní linka byla tedy v té době v provozu56) a dále pokračovala jednání o zřízení telegrafní 
stanice v Bystřici. Provizorní stanice byla umístěna pravděpodobně přímo na poště, jelikož ze souběžného 
jednání mezi Telegrafní správou a obecním zastupitelstvem bylo uvažováno o poštmistrovi na funkci 
telegrafisty.

Tak 12. června 1871 v odpověď na dopis bystřického zastupitelstva sděluje Telegrafní správa, že nelze 
prozatím zvýšit poštmistrovi odměnu o 120 zl za obsluhu telegrafní stanice57), což byla zřejmě Sýkorova 
podmínka a požadavek. Protože zastupitelstvo nereagovalo pružně na dotaz o prospěšnosti telegrafu, 
urgovala 19. července Telegrafní správa zaslání odpovědi. Zastupitelstvo města odpovědělo kladně 21. srpna 
a s ohledem na nesplnitelné požadavky poštmistra ohledně platu žádalo, aby město vydržovalo samostatnou 
stanici.

Teprve 16. října sděluje Telegrafní správa, že c.k. Ředitelství státních telegrafů nepovolilo v Bystřici 
samostatnou telegrafní stanici, a jelikož nelze přistoupit na požadavek poštmistra Sýkory, má být obsluhou 
stanice pověřena soukromá osoba.

Na veřejnou výzvu se v krátké době přihlásili čtyři bystřičtí občané: Karel Onz – knihař, Jan Kerwitzer 
– hodinář č.p. 50, Peregrin Schwarzer – obchodník č.p. 50 a Alois Dobiáš – diurnista soudu58). Výběr vhodné 
osoby trval dlouho a teprve 4. dubna 1872 byl vybrán Alois Dobiáš, majitel domu č.p. 321 nad hřbitovem. 
Úředně bylo oznámeno zahájení provozu telegrafní stanice v Bystřici až 13. srpna 1872 po zavedení stanice 
do domu č.p. 321 a vybavení stanice nábytkem59).

Celá telegrafní linka byla rozdělena na dva úseky: úsek č. 1464 z Jihlavy do Bystřice a úsek č. 1462 z Brna 
do Bystřice. Z Bystřice byl v roce 1896 prodloužen úsek č. 1462 přes Bobrovou do Velkého Meziříčí. V roce 
1874 byla telegrafní síť na Moravě rozdělena do pěti linkových sekcí. Do obvodu V. linkové sekce v Jihlavě 
patřila mimo dalších 21 stanic i bystřická telegrafní stanice. Podle telegrafní mapy z roku 1901 byly v Bystřici 
pravděpodobně dvě telegrafní stanice.

Na pochůzky po trase a údržbu linky byl v roce 1874 určen František Sedlák z Tišnova pro úsek Brno–
Bystřice a František Venzl ze Žďáru pro úsek Bystřice–Jihlava.60).

Jak svědčí záznam v  jednatelské knize hospodářsko-průmyslového spolku ze dne 24. května 1877 bylo 
telegrafní stanice ve městě záhy využito k dodávání povětrnostních zpráv61). Výbor spolku se na vyzvání (není 
uvedeno koho) usnesl na předplacení denních zpráv o „povětrnosti, která v nejbližších 24 až 48 hodinách 
s jistotou očekávati se může“ za částku 30 zlatých na 4 měsíce dopředu, „načež denně jeden telegram obdrží“. 
Předpovědi se asi neosvědčily, protože záznamy o dalším předplatném se v jednací knize spolku nevyskytují. 
Nedochoval se ani žádný z těchto „povětrnostních“ telegramů.

O rychlosti, s jakou byly v  té době telegramy doručovány, svědčí originály 10 telegramů z 25. dubna 1885, 
doručených k sňatku tehdejšího poštovního expeditora v Bystřici Adolfa Tálského (expeditorem v letech 
1875–1885). Průměrná doba doručení z různých míst Čech a Moravy byla 48 minut.
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Podle částečné statistiky byl obrat z provozu telegrafu v Bystřici koncem 19. století následující:

rok tuzemské do ciziny

1890 317 zl 8 zl

1895 337 zl 7 zl

1886 297 zl 1 zl

Za rok 1896 bylo například podáno 1 759 telegramů, cena za 
doručení jednoho kusu byla tedy průměrně 11 krejcarů.

I když Ředitelství telegrafů v Brně bylo sloučeno s Ředitelstvím 
pošt v roce 1884, byla bystřická telegrafní stanice umístěna 
samostatně v domě č.p. 321 až do roku 1892. Teprve tehdy 
je uváděna jako jediný zaměstnanec pošty mimo poštmistra 
i poštovní a telegrafní expedientka Žofie Šmídková (do roku 
1901). Do spojení s poštou doručoval telegramy telegrafní sluha 
Antonín Horatius z č.p. 23.

Bystřická stanice měla omezený denní provoz. V roce 1886 
patřily k 25. Okrsku poštovního komisaře telegrafní stanice: 
Bystřice, Nové Město, Nedvědice, Žďár na Moravě (státní telegraf 
s provozem omezeným – Limité „L“) a Tišnov (samostatná 
telegrafní stanice s plným provozem)62). Pro upřesnění rozdílu 
vůči středoevropskému času byl pro každou stanici určen rozdíl 
mezi středoevropským a místním časem s platností od 1. května 
1903. Pro Bystřici a Nové Město to bylo 5 minut.

Telegrafní trasy podél silnic, zřízeně v roce 1871, byly zrušeny 
po postavení železnice z Tišnova přes Bystřici do Žďáru v roce 1905. 
Stalo se tak 20. ledna 190864), kdy do telegrafní linky železničního 
provozu č. 14 118 Německý Brod–Tišnov byly zařazeny stanice: 
Nové Město, Rozsochy, Bystřice, Rožná, Nedvědice a Doubravník.

Dopis s prvním bystřickým razítkem.
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ZAVEDENÍ PŘESPOLNÍ ROZNÁŠKY A POSLEDNÍ OBDOBÍ C.K. POŠTY

Vyvrcholení činnosti jízdní pošty

Bystřická poštovní expedice se tedy od roku 1871 změnila na poštovní úřad. Poštovní spojení s okolím se 
neustále zlepšovalo. V roce 1872 probíhalo jednání o spěšné jízdě Tišnov–Nové Město, v červnu téhož roku 
se jednalo o novém jízdním řádu Brno–Nové Město. V roce 1874 byla tato přímá jízda zavedena s jízdním 
řádem65):

 odj.   příj.

Brno 6.30 Nové Město 16.40

Nové Město 11.40 Brno 21.30

Tato linka měnila koně i vozy v Tišnově a v Nedvědici, přičemž protisměrné jízdy se potkávaly po 14. hodině 
před poštovním úřadem na náměstí v Bystřici66). V Dějinách pošty Nedvědice jsou k roku 1875 zaznamenána 
ještě spojení67):

 odj.  příj.

Nové Město 6.00 Tišnov 11.50

Tišnov 15.25 Nové Město 21.45

Na tento kurz navazovala spěšná pošta Brno–Tišnov podle jízdního řádu:

 odj.  příj.

Brno 12.20 Tišnov 15.20

Tišnov 12.05 Brno 15.05

Z uvedených jízdních řádů je zřejmé, že doprava pošty byla vzhledem k tehdejšímu stavu silnic a koňským 
povozům rychlá a zřejmě i dochvilná.

Teprve v roce 1875 podal Josef Sýkora žádost o povolení k pravidelné dopravě osob poštou a 1. července 
téhož roku žádost obecní radě o povolení ke stavbě konírny na dvoře svého domu č.p. 3. Do této doby neměla 
bystřická pošta svoje vozky a postilióny. Přes Bystřici jezdily poštovní vozy z Nedvědice a z Nového Města. 
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Na novoměstské a zejména na nedvědické postilióny si poštmistr Sýkora stěžoval u ředitelství pošt v Brně69). 
Postilióni Šibor a Štourač z Nedvědice měli například podle jeho udání vozit černé pasažéry.

Po zavedení vlastní dopravy a přidělení poštovního vozu v roce 1875 se stal postiliónem v Bystřici dosavadní 
čeledín Josefa Sýkory Tomáš Maděra z Domanína, později to byl Ignác Kolbábek. Tento byl prakticky posledním 
bystřickým postiliónem do roku 1905, kdy byl zahájen provoz na železniční trati Tišnov–Žďár na Moravě.

Národopisný pracovník Josef Pavelka z Bystřice zaznamenal několik vzpomínek manželky Ignáce 
Kolbábka: „Z Bystřice do Tišnova jezdil s poštou můj pozdější manžel Ignác. Ráno vyjel z Bystřice a do Tišnova 
dojel po poledni. Druhý postilión tam byl od předešlého dne, jel do Bystřice a můj manžel zůstal v Tišnově do 
druhého dne. Dva páry jezdily do Tišnova a jeden do Nového Města. Měli velký krytý vůz“.

Jakmile přijížděl k městu, bylo postiliónovou povinností troubit znělku. Při jízdě od Tišnova to bylo v úseku 
Suchý kopec – Fortna na dolním konci náměstí, při jízdě od Nového Města měli za povinnost troubit v úseku 
od hřbitova po horní konec náměstí. Jinak nesměli trubku používat a ani jiná osoba ji nesměla zneužít. Na 
motiv znělky uváděla paní Kolbábková lidový popěvek:
Jede, jede poštovský pacholek
jede, jede poštovský pán.
Vpředu má koníčky, vzadu má paničky,
jede, jede poštovský pán.

Tolik vzpomínky pamětníků, které ovšem nutno brát s rezervou, protože příkladně spoje, uváděné paní 
Kolbábkovou, jely ve skutečnosti obráceně.

Pohled na pravou stranu náměstí, 
v budově č. 3 byla do roku 1932 
umístěna pošta.
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Poštovní úřad v Bystřici byl nadále vedlejší činností obchodníka 
a majitele „kavárny“70). Josefa Sýkory, provádějícího občas i tak 
specializovanou činnost jako bylo dolování lepidolitu na Hradisku 
u Rožné. V zahradě jeho domu pořádal čtenářsko-pěvecký 
spolek Věnava a spolek Beseda téměř každou neděli divadelní 
představení nebo kulturní vystoupení. Josef Sýkora stejně jako 
Josef Lazar byl v letech 1886–1891 bystřickým starostou. Poprvé byl 
zvolen 20. listopadu 1886, když dosavadní starosta Peregrin Fiša 
se odstěhoval do Brna. Podruhé se tak stalo při řádných volbách 
26. července 1888, s to naprostou většinou hlasů 22 : 1.

Narůstající objem korespondence byl příčinou toho, že 
poštovní agendu svěřoval postupně svému kupeckému mládenci 
Adolfu Tálskému (narozen roku 1853 v Blažkově), který se v této 
práci osvědčil. Na Sýkorovo doporučení si podal dokonce v roce 
1875 žádost o přijetí do služeb pošty, a to dokonce jako expeditor 
v Bystřici. Byl přijat, 17. srpna 1875 složil na hejtmanství přísahu 
a funkci expeditora vykonával deset let. V roce 1885 obdržel 
místo poštmistra ve Fryšavě u Znojma (dnes Břežany) a oženil 
se s Adolfínou Němečkovou, nevlastní dcerou Josefa Sýkory. Od 
roku 1904 byl poštmistrem v Tišnově, odkud v roce 1917 odešel 
do penze jako vrchní poštmistr a císařský rada, zemřel v roce 1918. 
Ve sbírce jsou telegramy k jeho svatbě.

Po odchodu Tálského v roce 1885 se expeditoři často střídali. 
Například od září 1887 do ledna 1889 byl expeditorem-aspirantem 
František Březovský z Veselí nad Lužnicí. V roce 1888 zastupoval 
poštmistra František Kozel (není známo proč). Kolem roku 1894 
byl expeditorem Otakar Sýkora, synovec poštmistra. Tento přešel 
záhy do Brna jako poštovní úředník.

Od roku 1873 bylo v Rakousku-Uhersku zaváděna pravidelná 
přespolní roznáška korespondence (Landbrieftragerdienst 

– Rural Post). Také Sýkora žádal 18 listopadu 1873 o povolení 
k jejímu zřízení71), pravidelná přespolní roznáška v Bystřici však 
byla zavedena až v roce 1891.

Po dlouhých národnostních zápasech bylo docíleno ústupku 
se strany vídeňské vlády a v místech s českou většinou podle 
posledního sčítání lidu byla povolena razítka německo-česká. Tím 
i Bystřice dostala 28. září 1881 dvojjazyčné razítko, na bystřické 
poště třetí v pořadí, s textem Bystřitz bei Neustadtl – Bystřice.

Poštovní expeditor v letech 1875–1885 
Adolf Tálský (*1853, †1918).



44

Ačkoli toto razítko bylo nahrazeno v roce 1898 dalším, 
dvoukruhovým razítkem se stejným textem72), bylo jednokruhové 
razítko z roku 1881 používáno dále až do roku 1908, kdy bylo 
vráceno jako opotřebované. Na žádost poštmistra byl od 
27. července 1881 zvýšen paušál na jízdní poštu z dosavadních 
1600 na 2000 zl73). V tomtéž roce obdržel bystřický poštovní úřad 
novou čtyřhlasou poštovní trubku75) a nová poštovní razítka 
FRANCO a RECOMANDIERT76).

Postavením železnice z Brna do Tišnova v roce 1885 byla 
zrušena jízdní pošta v tomto úseku a doprava koňským spřežením 
zůstala jen na úseku Tišnov–Nové Město s následujícím jízdním 
řádem, platným od 15. září 1885:

 příj. odj. místo příj. odj.

 x 08.15 Tišnov 18.00 x

 10.10 10.25 Nedvědice 15.35 16.10

 12.10 13.10 Bystřice 14.10 14.25

 15.20 x Nové Město x 12.10

Existovala též trasa z Bystřice do Nového Města v 18.00, avšak 
od 8. března 1886 byla z neznámých důvodů zrušena. Asi na místo 
toho byla od 1. dubna 1896 zavedena linka Nové Město–Bystřice 
a zpět:

 odj. příj. místo příj. odj.

 11.45 x Nově Měst 16.30 x

 x 12.25 Bystřice x 14.30

Jízdné bylo stanoveno na 68 krejcarů, děti do 12 let platily 
polovic. Pro srovnání jízdné do Jimramova bylo taktéž 68 krejcarů, 
do Poličky 1 zl. 17 kr.
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Přespolní doručování poštovních zásilek

Do zavedení přespolní roznášky v obvodu bystřické pošty v roce 1891 se provádělo doručování zásilek 
do jednotlivých obcí poštovního obvodu nahodile, převážně svépomocí adresátů. V obvodu města roznášeli 
úřední zásilky dřívější poslové, později sluhové místních úřadů (magistrátu, soudu a pod.), soukromé zásilky 
snad nosil po městě zaměstnanec poštmistra.

Jak vyplývá ze statistiky z roku 1897 ve Věstníku Hlavní správy pošt a telegrafů ministerstva obchodu ve 
Vídni (dále jen Věstník) i v Bystřici každoročně narůstalo množství přepravených zásilek:

  1890 1895 1896

 listovní zásilky 39 200 76 700 77 300

 denní průměr 109 213 215

 balíky 3 109 6 000 6 100

 denní průměr 9 19 19,3

 celkové příjmy pošty 2 652 4 187 4 375

Navrhovaný plán cest 
pro první a druhý okruh 
přespolního doručování 
zásilek.
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Pro zajištění této služby byli například v následujících obcích přijati: Písečné – Josef Dvořák, hostinský, 
Lhota – Josef Homola, obchodník, Bohuňov – Anton Špička, rolník, Rovné – Jan Buchta, hostinský. Jak vyplývá 
z dalšího přípisu ředitelství pošt okresnímu hejtmanství ze dne 31. července 1890 navrhl poštmistr Sýkora 
vytvořit celkem čtyři doručovací okruhy pro dva listonoše s ročním platem 500 zl. pro oba. Až na Hrdou Ves 
se jednalo o všechny obce obvodu.

1. okruh: Rodkov, Vojetín, Rozsochy, Albrechtice, Kundratice, Rovné, Divišov, Domanínek
 délka pochůzky 25,2 km čas: 08.00–17.45

2. okruh: Písečné, Janovičky, Bohuňov, Lhota, Lísek, Vojtěchov, Domanín
 délka pochůzky 26 km čas: 08.00–17.30

3. okruh: Lesoňovice, Pivonice, Dvořiště, Ždánice, Karasín, Vítochov
 délka pochůzky 28,2 km čas: 08.00–17.15

4. okruh: Zlatkov, Josefov, Věžná, Pernštejnské Janovice, Býšovec, Věchnov, Bratrušín
 délka pochůzky 27 km čas: 08.00–18.00

Dva listonoši měli obcházet svoje okruhy střídavě ob den třikrát v týdnu, později měl mít každý jeden 
okruh a chodit každý den. Cesta byla na minutu vypočítána, byla přesně stanovena doba chůze z obce do obce 
a zdržení v obci.

Jednání byla zdlouhavá a komplikovaná a výsledek neodpovídal původním záměrům poštmistra. Na 
podzim 1890 se Ředitelství pošt a telegrafů znovu dotazuje, zda navrhovaná částka 500 zl. pro dva listonoše při 
týdně trojí obchůzce každého dvěma okruhy není vzhledem ke stávajícím platovým poměrům příliš vysoká. 
Proti zavedení přespolní doručovatelské služby se postavily obce Rozsochy, Blažejovice a Vojetín s tím, že mají 
svého listonoše / ? /, který již 11 let tuto službu každodenně vykonává. Proto byly v níže uvedeném oznámení 

Ve výše uvedených počtech jsou zahrnuty pouze zásilky 
podléhající poštovnému. Úřední zásilky, označené EX OFFO, byly 
od poštovného osvobozeny.

V Rakousku-Uhersku byla organizována pravidelná přespolní 
roznáška poštovních zásilek již od roku 1873 a též poštmistr Josef 
Sýkora žádal téhož roku o její povolení.

Teprve po šestnácti letech zaslalo poštovní a telegrafní 
ředitelství v Brně přípis okresnímu hejtmanství v Novém Městě, 
ve kterém zjišťovalo podmínky a možnosti zavedení přespolní 
roznášky zásilek u poštovního úřadu v Bystřici. Hejtmanství 
vyzvalo obce, patřící do uvedeného poštovního obvodu, aby se 
vyjádřily, zda souhlasí s dodáváním zásilek listonošem, chtějí-
li v obci schránku na dopisy a kterou osobu určují pro prodej 
známek a umístění schránky na domě.

Poštovní schránka z Bystřice, nyní  
v Poštovním muzeu ve Vídni.
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ze 17. srpna 1891 změněny první dva okruhy přesunutím Vojtěchova z druhého obvodu do prvního a obce, 
které neměly zájem byly vynechány76). 

Podle textu Věstníku č. 100 z 22. srpna 189177): „Dnem 17. srpna t.r. zavádí se u c.k. poštovního úřadu 
v Bystřici u Nového Města přespolní listonošská služba a obce tvořící přespolní doručovatelský obvod budou 
obcházeny střídavě listonošem třikrát týdně“.

K termínu zahájení se podařilo zajistit pouze jednoho listonoše, a to Františka Peringera, který byl 14. srpna 
vyzván poštmistrem78): „Podle příkazu vysoce ctěného c.k. Moravsko-slezského poštovního a telegrafního 
ředitelství č. 25 826, nařizuje se vám tímto podepsaným c.k. poštovním a telegrafním úřadem představit se 
nejprve, ale v každém případě ještě před začátkem služby přespolního listonoše váženému c.k. okresnímu 
hejtmanství za účelem převzetí do přísahy“.

Pravidelná roznáška začala tedy jedním listonošem třikrát týdně ve dvou okruzích. Jednalo se zřejmě o prvé dva 
upravené okruhy. Nebyly to tedy všechny obce v obvodu bystřické pošty. Počáteční plat listonoše byl 180 zlatých.

Roznáška v obcích bystřického poštovního úřadu se postupně realizovala podle původního návrhu 
poštmistra Sýkory. V roce 1897 začala pravidelná roznáška do Rozsoch a okolních obcí. V roce 1901 byla 
rozšířena na obce79): Ždánice, Karasín, Vítochov, Dvořiště, Hrdou Ves, Pivonice, Lesoňovice, Bratrušín, Rodkov, 
Vojetín, a to třikrát týdně. V dalších letech bylo přespolní doručování zásilek rozšiřováno především co do 
četnosti obchůzek (šestkrát týdně) a upravovány doručovací okruhy vzájemným přesunem jednotlivých obcí 
mezi sousedními poštovními úřady. Tak například od 1. listopadu 1905 byly namísto třikrát v týdnu obcházeny 
šestkrát obce Lhota, (Lísek ?), Vojtěchov, Divišov, Rovné, Rodkov, Vojetín, Blažejovice, Rozsochy, Albrechtice, 
Kundratice a Domanínek80). Od 1. ledna 1907 byly z obvodu poštovního úřadu v Jimramově vyňaty obce 
Dalečín a Chudobín a přiděleny k bystřické poště81). Od 1. února 1909 byla na šest pochůzek týdně stanovena 
doručovací služba pro obce: Dvořiště, Hrdá Ves, Pivonice, Lesoňovice, Bratrušín, Ždánice, Karasín (?), Vítochov, 
Písečné, (Dalečín, Chudobín, Velké Janovice ?) a Janovičky. Ke stejnému datu byla vyňata ze štěpánovského 
obvodu a přidělena k Bystřici obec Kobylnice82).

Začátkem 20. století bylo na bystřické poště celkem pět listonošů: Josef Hošpes, Adolf Hošpes, Ignác Vrzal, 
František Peringer a Slezák, jak je představuje fotografie z roku 1906, kde mimo poštmistra jsou ještě úřednice 
Heřma Cahová a Matylda Domanská a dva kočí s kariolkami.

Poštmistr Josef Sýkora zaslal 14. ledna 1898 žádost ředitelství pošt v Brně o převedení funkce poštmistra na svého 
syna Artura Sýkoru (nar. 1869)83), dosavadního expeditora a administrátora, a to bez vypsání obvyklého konkurzu. 
Po ověření údajů týkajících se Artura Sýkory četnickou stanicí v Bystřici bylo po roce této žádosti vyhověno. Na 
základě výnosu ministerstva obchodu z 22. února 189984) byl dekretem k 27. březnu 1899 jmenován poštmistrem 
II. třídy, 1. stupně v Bystřici Artur Sýkora85), syn dosavadního poštmistra Josefa Sýkory. Na základě této skutečnosti 
a vzdáleného příbuzenského vztahu mezi prvním „poštmistrem“ Josefem Lazarem a rodinou Sýkorů vznikla 
později mylná domněnka, tradovaná vzpomínkami pamětníků ještě v 70. letech 20. století, že bystřická pošta byla 
dědičná v rodě Sýkorů.

Nový poštmistr vzápětí zrušil obchod a věnoval se pouze práci na poště. V roce 1905 byl ustanoven 
poštmistrem I. třídy, 4. stupně86) a v roce 1910 poštmistrem I, třídy, 3. stupně87). Do penze odešel v roce 1922, 
zemřel roku 1952.
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V roce 1894 bylo bystřické poště dodáno nové denní razítko, 
v pořadí čtvrté. Domicil byl stejný jako na třetím razítku, nové 
razítko bylo dvoukruhové se širšími písmeny, typu G 108. Podle 
Monografie, díl 13, bylo zavedeno 10. března 1894, pro bystřickou 
poštu je zatím zachycen výskyt z roku 1895 (viz 4. razítko na 
notářském výměru z 30. ledna 1895). Toto razítko bylo používáno 
do roku 1909.

Bystřice byla tehdy v poštovním spojení snad s celou Evropu, 
například obchodník Emanuel Singer byl v pravidelném obchodním 
styku s firmou Adolfo de Thorero Hermano v Malaze a p.

Poštovny

Výnosem ministerstva obchodu z roku 189988) bylo povoleno 
zřizovaní tzv. poštoven (Postablage). Jednalo se o sběrny dopisů 
ve větších obcích, ve kterých nebyly podmínky pro zavedení 
poštovního úřadu. Poštovny byly pouze smluvními služebnami vůči 
dodací (vyúčtovací) poště. Poštovným byl místní občan (zpravidla 
hostinský, obchodník, trafikant, učitel), který zajišťoval příjem 
a výdej zásilek podle zvláštních služebních předpisů89). Jednalo se 
především o lidi, kteří při zavádění přespolní roznášky byli pověřeni 
prodejem poštovních známek a správou poštovní schránky.

Poštovný obdržel mimo předpisů poštovní razítko 
obdélníkového tvaru s textem názvu obce a vyúčtovacího 
poštovního úřadu (text německo-český), podušku s 20 gr. 
anilinové barvy, brašnu s klíčem (jeden klíč měl poštovný, 
druhý byl k dispozici poštovnímu úřadu) a vývěsní štít s textem: 
C.K. poštovna – K.K. Postablage.

V zemi moravsko-slezské došlo k zavádění poštoven od roku 
1900, kdy jich bylo zřízeno nejvíc – 97, v roce 1902 zřízeno 20 
a o rok později 40 poštoven.V dalších letech byly zaváděny pouze 
ojediněle. V jednotlivých případech došlo k zavedení poštovny 
i před rokem 1899, například v Rožné, spadající do roku 1871 do 
obvodu bystřické pošty, se tak stalo již 24. dubna 1888. 

Na bystřickém soudním okrese bylo postupně zřízeno celkem 
11 poštoven: 

Věchnov, Býšovec, Věžná, (Jabloňov), Písečné, Koroužné, 
Rožná, Meziboří, Pikárec, Radkovičky, Dalečín. 

Artur Sýkora, třetí bystřický poštmistr.
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Z toho pod vyúčtovací poštu v Bystřici spadaly poštovny:
Býšovec (ustavena po roce 1905), Písečné a Věchnov. 
V původním obvodu bystřické pošty z roku 1841 pracovaly ještě poštovny: 
Koroužné, Rožná, Věžná, (Jabloňov).

poštovna zavedena  zrušena razítko

Býšovec 20. 6. 1888 31. 12. 1906 B 2
Pásečné 1. 3. 1903 1918–1920 C 2 (netyp)
Věchnov 16. 3. 1901 31. 12. 1906 (B 1)
Koroužné 1. 4. 1907 1. 6. 1909 A 1
Rožná 24. 4. 1888 1920 B 2, B 1
Věžná (Jabloňov) 26. 12. 1894 31. 3. 1924 B 2
Dalečín 1. 12. 1901 1918–1920 C 2

Korespondence podaná na poštovně 
v Písečném.
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Datum zřízení poštovny v Býšovci nelze přesně zjistit, stejně 
tak jako datum ukončení činnosti sběrny v Písečném – zde existuje 
otisk razítka na dopisnici ještě z roku 1913. Poštovna v Rožné byla 
v roce 1920 změněna na poštovní úřad. Prozatím jsou známy 
otisky razítek poštoven Písečné, Rožná, Věžná a Býšovec.

Býšovec
Datum zřízení není ještě přesně zjištěno. Nejstarší známý otisk 
razítka pochází z roku 1903. Do 1. listopadu 1905 spadala pod 
nedvědickou poštu a při rozšiřování doručovacích služeb, byla 
tímto dnem přidělena k poště v Bystřici91). Umístěna byla ve škole 
a vedl ji řídící učitel Veselý, zrušena byla poté, co poštovní zásilky 
v úseku Nedvědice–Bystřice byly dopravovány po železnici 
(1. ledna 1907)

Písečné
Byla zřízena pro obce Písečné a Vítochov. Spojení bylo zajištěno 
jízdní poštou Bystřice–Jimramov. Poštovna obstarávala donášku 
pošty denně a sbírala obyčejné řádně ofrankované dopisy, mimo 
to obě jmenované obce obcházel třikrát týdně listonoš z Bystřice 
a přejímal nefrankované a zapsané zásilky. Poštovnu vedl 
hostinský Josef Dvořák.

Věchnov
Poštovna měla spojení s vyúčtovací poštou v Bystřici poštovní 
jízdou Tišnov–Nové Město. Byla ve škole a vedl ji řídící učitel Štikar. 
Byla zrušena ze stejných důvodů jako poštovna v Býšovci.90)

Koroužné
Podle Věstníku zahájila poštovna činnost 1. dubna 1907. 
Vyúčtovací pošta byla ve Štěpánově a spojení s ní bylo zajišťováno 
každodenní pěší pochůzkou listonošem. Po krátké době dvou let 
byla 16. listopadu 1909 zrušena, protože se nevyplácela. Razítko 
nebylo dosud na korespondenci nalezeno.

Rožná
Byla zřízena výnosem místodržitelství v Brně z 24. dubna 1888, 
i když podle úředního dokumentu(102) byla v Rožné zavedena 
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poštovna až 21. prosince 1895. Ve Věstníku není datum uvedeno, 
pozdější datum uvádí Jan Mašek (Maxa), od něj pochází i všechna 
ostatní data ve výše uvedené přehledné tabulce. Obecní kronika 
obce Rožné uvádí v roce 1920, že poštovna byla zřízena před 
mnoha lety92). Poštovným byl od 1. března 1908 Ferdinand Dvořák, 
obchodník se smíšeným zbožím v č.p. 2993). Poštovna měla dvě 
razítka: větší 49 x 15 mm a menší 24 x 15 mm, text německo-český. 
Napojena byla buď na Dolní Rožínku nebo Nedvědici poštovní 
jízdou Tišnov–Dolní Rožínka–Nové Město na Moravě; obecní rada 
nejprve žádala o přidělení k poště v Nedvědici, později si však přáli 
zůstat zpět u Dolní Rožínky. Později, pravděpodobně od června 
1906 měla spojení dvakrát denně pochůzkou k vlakové poště č. 449. 
V roce 1913 byla oznámena(103) ztráta razítka poštovny, bylo ale 
zřejmě nalezeno, neboť jsou známy jeho otisky i po datu oznámení 
ztráty (doklad z 8. září 1913). Přesto byl od razítka vyroben duplikát 
a poštovně dodán v roce 1914. Je zajímavé, že i toto druhé razítko 
bylo německo-české, přestože obec byly čistě česká(104). Datum 
zrušení poštovny nebylo oznámeno, avšak téměř určitě to bylo 
31. května 1920, neboť poslední známý doklad je z 6. května 1920 
a od 1. června 1920 byl v obci zřízen poštovní úřad(105). 

Věžná
Zásilky byly dopravovány postiliónem linky Tišnov–Dolní 
Rožínka. Ode dne zavedení byla Věžná (Jabloňov) převedena od 
poštovního úřadu v Dolní Rožínce k poště v Nedvědici. Umístěna 
byla údajně v Jakubíčkově mlýně ve Věžné.

Poslední období c.k. pošty v Bystřici

Rok 1905 přinesl Bystřici a tím i bystřické poště podstatnou změnu ve spojení s okolím, a to zahájení 
provozu na železniční trati v úseku Tišnov–Žďár dne 25. června 190594). Poštovní doprava koňskými povozy 
byla tedy v tomto úseku zrušena a nahrazena vlakovou poštou na celé trati Brno–Německý (Havlíčkův) Brod. 
č. 449 a s vlastním denním razítkem95). 

Pro dopravu poštovních zásilek z nádraží na poštu na bystřickém náměstí, t.j. na vzdálenost cca 1,5 km, 
sloužily dva lehké koňské povozy – kariolky.

V rámci dalšího jazykového vyrovnání byl výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Brně změněn koncem 
roku 1907 název města na Bystřice nad Pernštýnem – Bystřitz ob. Pernstein96). Současně bylo poště 
dodáno nové razítko, zde v pořadí páté, s českým názvem města vlevo a německým vpravo, nahoře rozdělené 
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hvězdičkou, dole rozlišovacím přepážkovým písmenem. Datum bylo uvedeno v můstku, hodinový údaj 
uveden římskou číslicí.

Zajímavé je, že plný název města nebyl všeobecně používán, protože ve spisech z roku 1917 žádá starosta 
města Edmund Fiša, aby dosavadní název města byl doplněn na Bystřici nad Pernštýnem.

Těsně kolem roku 1900, kdy se Artur Sýkora vzdal obchodování a věnoval se pouze činnosti pošty, byla 
stále jediným zaměstnancem pošty mimo poštmistra a listonošů, poštovní a telegrafní expedientka Žofie 
Šmídková. V roce 1901 na její místo nastoupila Kateřina Košická, která v roce 1903 přešla na poštu do Těšan 
u Brna. Z Altenburgu v Horních Rakousích přišla do Bystřice od 3. prosince 1902 jako poštovní pomocná 
úřednice III. třídy Hermína Cahová. Narodila se roku 1880 v Rozsíčkách, po deseti letech služby v poštovnictví 
byla v roce 1908 penzionována před sňatkem s berním oficiálem Františkem Domanským. Za rok na to 
23. září 1909 nastoupila na její místo zdejší rodačka Matylda Domanská (1881–1959), přeložená do Bystřice 
z Domášova u Šternberka, do penze odešla v roce 1932 jako poštovní revidentka. 

Personální obsazení bystřické pošty se tedy v tomto období ustálilo: poštmistr, dvě úřednice (poštovní 
a telegrafní expedient, poštovní pomocná úřednice III. třídy), pět listonošů a dva kočí97).

Došlo k dalšímu zmenšení obvodu bystřické pošty ustavením pošty v Rozsochách ke dni 17. ledna 1911. 
Tím ubyly obce: Divišov, Albrechtice, Kundratice, Blažejovice, Rovné a Vojetín.

Pro roky 1910 až 1918 nejsou v dostupných pramenech obsaženy žádné podstatné informace, týkající se 
provozu bystřické pošty. Docházelo pouze k občasné výměně jednotlivých zaměstnanců, jak je uvedeno výše 
na několika případech.

Zaměstnanci bystřické pošty v roce 1906. 
Listonoši: Josef Hošpes, Adolf Hošpes, Ignác 
Vrzal, František Peringer, Slezák; úřednice: 
Heřma Cahová, Matylda Domanská; 
poštmistr Artur Sýkora; vozkové nezjištěni.
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Poštovní úřad byl od svého oficiálního ustavení v roce 1841 umístěn stále v domě č.p. 3 na náměstí. Kolem 
roku 1910 byly provedeny stavební úpravy tohoto domu. Poště byly vyhrazeny místnosti v přízemí vpravo od 
vchodových vrat. Přímý vchod z náměstí byl zazděn, pod prostředním oknem byl ponechán otvor pro přímé 
vhazování dopisů do provozní místnosti. Provozní místnost byla rozdělena od části pro veřejnost prosklenou 
stěnou, vchod byl ze zadní části síně domu. V samotné provozní místnosti byla vlevo umístěna pokladní 
přepážka, vpravo listovní a balíková přepážka.

Konec provozu c.k. pošty v Bystřici je obestřen jednou poštovně-historickou záhadou. Podle dobového 
fotografického snímku, na kterém jsou zachyceni ranění vojáci, byl v domě č.p. 217 na Starém Městě umístěn 
vojenský lazaret. Korespondence vojenských osob byla v době války zásadně dopravována polní poštou. 
Doposud se nenašel žádný důkaz pro korespondenci tohoto druhu pocházející z Bystřice. Je to asi logické, 
protože v  lazaretu byly zřejmě vojáci ze všech části monarchie a nejsou známy jiné bližší skutečnosti (doba 
trvání, počet léčených ap.).

Rokem 1918 končí významná etapa vývoje pošty na území historických zemí a tím i v okolí Bystřice 
nad Pernštejnem. Po stránce územního rozsahu byl poštovní provoz prakticky stabilizován. Jak vyplývá 
s  předcházejících kapitol, každá, i sebemenší obec měla svoje pravidelné poštovní spojení na úrovni tehdejších 
technických možností.

Je zajímavé, že přes časovou odlehlost období před vyhlášením samostatnosti a přes neuváženou likvidaci 
dokumentačního materiálu přímo na bystřické poště po roce 1950, je možno při rekonstrukci jejího historického 
vývoje v  tomto období použít množství poměrně přesných dobových pramenů a informací. Především jsou 
to knihy podacích protokolů c.k. Ředitelství pošt v Brně (do roku 1883), později pak úřední Věstníky téhož 
ředitelství (do roku 1918). Důležité informace jsou i v jednacích knihách městské rady v Bystřici.

Komplikace při studiu těchto materiálů představuje skutečnost, že po roce 1918 byl spisový materiál 
brněnského místodržitelství a tím i Ředitelství pošt a telegrafů v Brně rozdělen podle důležitosti mezi 
Československo a Rakousko. Spisy, mající podstatný vztah k Vídni, byly strojově opsány, mnohdy pouze ve 
zkrácené formě, a originály předány Rakouské republice. 

Po roce 1918 dochází k paradoxní situaci: čím více se blížíme k současnosti, tím obtížněji se získávají 
základní údaje. Jestliže zavedení telefonu je alespoň minimálně dokumentováno v městské kronice, pak 
přesná data zavedení rozhlasu a dokonce i televize ve zcela nedávné době jsou naprosto nezjistitelná.
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Od vyhlášení samostatnosti do okupace

V obnoveném svobodném státě se nadšený lid rychle zbavoval všeho, co připomínalo c.k. minulost. 
Z bystřické pošty byl shozen „orlíček“, vývěsní štít s dvouhlavým císařským orlem. Z pošty zmizela též úřední 
němčina, avšak dosavadní personál nadále pracoval s dřívějšími c.k. služebními předpisy. Ani razítka nebyla 
oproti očekávání ihned znárodněna (počeštěna vylomením německého názvu města), o čemž svědčí jednak 
dopisnice z 20. listopadu 1918, další pak dokonce z 26. prosince 1918. Nejstarší známý otisk bystřického 
znárodněného razítka má datum 17. ledna 1919. Též u cenin byla obdobná situace. Ačkoliv rakouské (císařské) 

Dopis odeslaný z Telče 3. ledna 1881. Je zajímavý tím, že na bystřickém obecním úřadě byl opatřen pečetěmi města, 
jejichž razidla se nedochovala a otisků existuje několik. Menší pečeť je z roku 1565, druhá z doby po povýšení na město
v roce 1580.
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známky a dopisnice bylo celostátně povoleno užívat do října 1919, byla dopisnice s 10 kr. známkou použita na 
bystřické poště ještě 12. dubna 1920, avšak již s československým razítkem I. typu (ČSP).

Toto první československé razítko, pro bystřickou poštu šesté v pořadí, bylo používáno od 1. března 1920. 
Bylo I. typu, průměru 30 mm, text BYSTŘICE nad PERNŠTÝNEM, oddělený hvězdičkami od zkratky ČSP, 
umístěné v dolní části. Používalo se do června 1925.

Brzy po obnovení samostatnosti začínají do Bystřice pronikat nové druhy spojení. Nejprve byla dne 15. března 
1919 otevřena veřejná telefonní hovorna, která byla k 7. červnu téhož roku změněna na telefonní ústřednu. Dle 
úředního přípisu č.j. 15 505 ze srpna 1921 se tato telefonní ústředna „nacházela v telefonním sazebním čtverci 
a byla připuštěna k neomezenému telefonnímu styku se všemi telefonními úřady na Moravě“.

Prvními účastníky telefonního spojení byly: Městská spořitelna, Okresní záložna, Okresní soud, Hospodářské 
družstvo, B&A Čížek – velkoobchod, notářství, hotel Záložna, František Vinkler – řezník, JUDr. František Saidl 
a Josef Jakubec – koňský řezník. Do roku 1946 vzrostl počet účastníků na 46.

Stručný záznam v městské kronice o zavedení telefonu zní:
„1. květen 1921. Zase krok kupředu. Po dlouhém vyjednávání dostává se městu spojení se světem pomocí 

telefonu, což jistě uvítají především obchodníci“.

V roce 1922 odešel do penze poštmistr Artur Sýkora a na jeho místo nastoupil Antonín Cazárek. Tento 
vedl poštovní úřad jeden rok a byl vystřídán Janem Fridrichem, který poštmistroval do roku 1926. Osobní 
data těchto dvou poštmistrů nejsou známa.

V roce 1925 se začíná zavádět rozhlas. V městské kronice jsou tyto dva záznamy:
„15. listopadu 1924 byla v Bystřici lékařská přednáška ČSČK se zábavným a poučným filmem a nakonec 

byla pro nás novinka – radiokoncert.“
„12. února 1925. První týden února byl věnován propagaci radiofonie. Byla uspořádána osvětovým 

svazem přednáška v soudním sále. Po přednášce jsme poslouchali Prodanou nevěstu“.
Měl-li kdo před touto přednáškou rozhlasový přijímač, není známo. Jisté je, že mezi prvními účastníky byla 

městská spořitelna a program byl odtud vysílán reproduktorem na náměstí. Ve sbírce je rozhlasová koncese 
č. 22 Antonína Procházky, obchodního příručího v ulici Pod kostelem č.p. 174. Měšťanská škola obdržela 
22. května 1925 koncesi č. 26, za měsíc květen bylo například přihlášeno pět nových účastníků. Z toho je 
zřejmé, jak rychle se rozhlas ujímal. Na bystřickém soudním okrese měl údajně první krystalový přijímač učitel 
neznámého jména, třetím v pořadí byl Adolf Hubáček v Josefově.

Dne 15. ledna 1924 byl název města definitivně upraven na Bystřice nad Pernštejnem. Proto bylo na 
jaře roku 1925 dodáno poště nové – v pořadí sedmé razítko s tímto novým názvem a bylo používáno až do 
30. června 1940. Toto razítko bylo II. typu, namísto iniciál ČSP mělo tři hvězdičky a do užívání bylo dáno mezi 
19. únorem 1925 a červnem 1925.

Pošta byla stále umístěna na původním místě v domě č.p. 3 na náměstí. Dům byl v roce 1925 prodán 
manželům Aloisi a Františce Řádkovým s nimiž byla 1. prosince 1926 sjednána nájemní smlouva na dvě 
místnosti s příslušenstvím za roční nájem 1 000,– Kčs. Velká místnost na pravé straně přízemí byla určena pro 
poštovní provoz s telegrafem a telefonem, v menší místnosti úřadoval poštmistr.



56

Pro roznášku pošty ve městě byly stanoveny tři doručovací okruhy. Přespolní doručovací obvody byly 
čtyři:

1. Domanínek, Domanín, Janovičky, Bohuňov, Lhota (listonoš Peringer)

2. Bratrušín, Věchňov, Býšovec, Pernštejnské Janovice, Josefov, Zlatkov (Slezák)

3. Dvořiště, Pivonice, Kobylnice, Lesoňovice, Kozlov, Vrtěžíř (Zich)

4. Ždánice, Karasín, Vítochov, Písečné, Chudobín (Hošpes)

V roce 1935 byl znovu zmenšen obvod bystřické pošty. Obce Zlatkov, Josefov se skupinou chalup Suché 
louky a Pernštejnské Janovice byly přiděleny k poštovnímu úřadu v Rožné.

Od roku 1926 byl přednostou poštovního úřadu v Bystřici Rudolf Kollanda, narozený 14. dubna 1878 
v Hovězí, okres Vsetín. V úřadě působil až do svého penzionování v roce 1938.

Výnosem 77 209/II. z 3. listopadu 1930 bylo systemizováno 7 zřízeneckých míst. Podle ročenky zaměstnanců 
z roku 1932 bylo systemizováno jedno místo v II. platové stupnici a čtyři místa ve III. platové stupnici.

V roce 1932 bylo skutečně zaměstnáno:

jméno narozen stupnice stupeň zaměstnán od

Augustin Slezák 6. 5. 1876 III. 10 16. 10. 1901

Josef Zich 29. 3. 1869 III. 8 15. 4. 1907

Rudolf Štípák 11. 3. 1877 III. 8 1. 2. 1912

František Gruber 11. 11. 1887 III 7–8 1. 4. 1918

Karel Exl 6. 11 1891 plně zaměstnaný 15. 6. 1918

Marie Zítková 13. 5. 1891 částečně zaměstnaná 1. 12. 1927

Antonín Bílek 23. 10. 1894 částečně zaměstnaný 27. 2. 1929

V roce 1932 se poštovní úřad přestěhoval do nové budovy Městské spořitelny, kde byly v 1. patře upraveny 
místnosti podle potřeb pošty a kde je pošta umístěna dosud.

Pro provoz bystřické pošty byl 10. ledna 1934 vydán služební řád, který stanovil podrobně úkoly poštovního 
úřadu a práva a povinnosti všech zaměstnanců. Pošta v Bystřici nad Pernštejnem je v něm charakterizována 
jako podávací a dodávací. 

Telegraf (systém Morse) měl službu „L“ s připojením na ústřednu v Brně stejně tak jako telefon a veřejná 
hovorna. Pro příděly byl bystřický poštovní úřad přikázán k poštovnímu úřadu Brno 1, této poštovní základně 
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posílal též odvody. Nejvyšší povolená hotovost v penězích byla stanovena částkou 3 000,– Kčs (18 754/VI 32 
z 25 března 1934), v celinách byl limit určen částkou 18 000,– Kčs.

Osobní obsazení bystřického poštovního úřadu podle výše uvedeného domácího služebního řádu bylo 
následující:

přednosta ve IV. platové stupnici 
3 subalterní místa
1 místo podúředníka II. platové stupnice
4 místa poštovních zřízenců III. platové stupnice
1 místo posla na celý úvazek
1 místo posla na částečný úvazek

Podle inventáře B jsou jako provozní pomůcky
přiděleny bystřické poště poštovní razítka:

1 úřední razítko
1 pečetítko v úschově u přednosty
1 okresní razítko
4 kolečková razítka s hodinovými vložkami 8 a 14 hodin
1 plombovací kleště u úřední pokladny

Zaměstnanci bystřické pošty kolem roku 
1928. Listonoši: Bílek, Štípák, Slezák, Exl, 
Jindra, Nečas, Zich, Zídková, Gruber, 
úředníci: Skalník, Průša, poštmistr Kolanda, 
Sedlický, jména úřednic nezjištěna.
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Knihu otisků denních razítek kontroloval přednosta úřadu. Denní kolečková razítka se směla používat jen 
na těch pracovištích, pro které byla určena:

„a“ přepážka pokladní
„b“ přednosta
„c“ třídírna
„d“ přepážka listovní a provozní

Na závěr domácího služebního řádu bystřické pošty jsou podpisy zaměstnanců na důkaz toho, že jsou se 
služebním řádem seznámeni. S datem 10. ledna 1934 jsou uvedeni: Jarmila Hamplová, Marie Pohanková, Josef 
Koutník jako poštovní pomocní zaměstnanci, dále pak František Gruber – pomocný zřízenec, František Hledík 

– pomocný zřízenec, Antonín Bílek – posel, Marie Bílková – posel, Rudolf Štípák a Josef Zich – poštovní zřízenci.
Z počátku obstarával dopravu pošty z nádraží a na nádraží „záhumenský“ Jindra s jedním koněm. Na 

bystřické nádraží přivážela zásilky vlaková pošta č. 506 a 507 po železniční trati Brno–Německý Brod. 
Dopravovala zásilky dvakrát denně z obou směrů. Jindra jezdil s poštou od roku 1918 do roku 1937, pro pošty 
v Dalečíně a v Jimramově dopravoval poštu jeho zeť Zacharij Jindra. 23. dubna 1937 za úřadování přednosty 
Kollandy byla sjednána smlouva s majitelem autobusové dopravy Josefem Stejskalem na trati Bystřice, 
nádraží – Bystřice, náměstí – Jimramov. Ve smlouvě jsou uvedeny podrobné směrnice pro dopravu listovních 
a peněžních zásilek a balíků, t.j. jak se zásilkami zacházet a jak je uskladňovat v autobuse. Smlouvu podepsali 
mimo poštmistra a autodopravce i listonoši Antonín Bílek, Josef Pecina, Josef Veselý, Metoděj Přibil, Otto 
Buček, František Hledík, Rudolf Štípák a Štěpánka Šikulová.

Po odchodu přednosty Kollandy do penze v roce 1938 administroval bystřickou poštu necelý rok jistý 
Miluška z Brna, načež byl jmenován přednostou Eduard Kumhala z Brna z pošty v Doubravníku (narozen 
3. března 1897 v Dalečíně).

Období okupace a osvobození

Zanedlouho po okupaci byly poštovní úřady včetně bystřického bezohledně rychle poněmčeny. Již 
15. července 1939 byly vydány protektorátní známky, československé však zůstaly dál v platnosti. Celkem 
19 hodnot původních známek bylo opatřeno německým přetiskem. Používaly se tedy tři různé druhy známek, 
a to až do 15. prosince 1939, kdy přestaly platit československé známky včetně přetištěných, mohly však být 
používány až do 15. prosince 1939 /výnos ministerstva dopravy č. 11 708/E/2 z 2. prosince 1939/. Stejně rychle 
byly nahrazeny i všechny tiskoviny a celiny dvojjazyčnými. Obdobně tomu bylo k 1. červenci u razítek. Bystřická 
pošta používala od tohoto data celkově své osmé razítko v pořadí a jeho platnost skončila až 9. května 1945.

V roce 1938 nastoupil na místo poštmistra Eduard Kumhala. Jako legionář však nesměl zůstat na vedoucím 
místě a proto byl zakrátko přeložen do Žďáru; zemřel 10. ledna 1977 v Brně. Listonoši-legionáři (Antonín Bílek, 
František Hledík) byli na svých místech ponecháni.
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Krátký čas zastával místo poštmistra Němec Novotný z Jihlavy, dlouho však poštmistrem nebyl. Asi od roku 
1943 byl jmenován poštmistrem Josef Procházka, narozený 31. srpna 1904 v Blatné, okres Znojmo, který na 
zdejší poštu nastoupil 14. července 1939. Poštmistrem byl do roku 1948, zemřel 6. května 1975.

Pošta v Bystřici nad Pernštejnem i její zaměstnanci přečkali válku bez tvrdších zásahů. V zimě 1944–1945 se 
množily přepady a útoky partyzánů na železnice, od 20. dubna 1945 přestaly vlaky jezdit zcela a provoz pošty 
se omezil na službu u telefonu a telegrafu pod přímým dozorem okupantů.

Ačkoli v této době nemohl poštovní úřad řádně plnit svoji funkci pošty podávací a dodací, připravovali 
přesto všichni zaměstnanci obnovení provozu, což ovšem bylo přímo závislé na obnově železniční dopravy. 
Doprava po železnici na trati Brno–Tišnov–Bystřice–Žďár byla zahájena 15. května 1945 a současně s tím byl 
zahájen řádný provoz na poště. Tentýž den byla shodou okolností celostátně zrušena platnost protektorátních 
známek. Poštovné proto bylo podle místních podmínek vybíráno v hotovosti. Na bystřické poště bylo k  tomu 
účelu používáno razítko sestavené z písmen malé pryžové tiskárny „Výplatné vybráno hotově“.

Dopis z prvního letu Praha–New York ze 
17. dubna 1946. Znárodněné osmé bystřické 
razítko, první poválečná rekomandační 
nálepka typu černotisk.
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Bylo odstraňováno vše, co připomínalo německou okupaci, především německý název města na razítkách. 
Tak vzniklo bystřické poštovní razítko 8.a. – znárodněné, které se používalo do jara 1947. Je zajímavé, že na 
R-nálepkách přetrval německý text bez začernění až do dodání nových, zprvu černých, později definitivně 
červeno-modrých R-nálepek.

První československé známky byly bystřické poště dodány mezi 30. květnem a 4. červnem 1945.

Poslední období klasické přepravy zásilek

Správní členění regionu
Na základě vyhlášky vídeňského ministerstva vnitra z 29. srpna 1849 byla vytvořena okresní hejtmanství, 

v jejichž čele byli hejtmani. Od 1. ledna 1850 se Bystřicko stalo součástí okresního hejtmanství v Novém Městě, 
které zahrnovalo území nově vytvořených soudních okresů Nového Města, Bystřice a Města Žďáru. Bystřice se 
tím stala centrem bystřického soudního okresu, k němuž patřily obce:

Bystřice, Albrechtice, Blažejovice, Blažkov, Bohuňov, Borovec, Branišov, Bratrušín, Bukov, Býšovec, 
Dolní Čepí, Dolní Libochová, Dolní Rozsíčky, Dolní Rožínka, Domanín, Domanínek, Dvořiště, Habří, Hluboké, 
Horní Čepí, Horní Rozsíčky, Horní Rožínka, Hrdá Ves, Chudobín, Jabloňov, Janovice, Janovičky, Jemnice, 
Josefov, Karasín, Kasán, Kobylnice, Koroužné, Kovářová, Kozlov, Krčma, Kundratice, Lesoňovice, Lhota, 
Lísek, Lískovec, Meziboří, Milasín, Mitrov, Moravec, Moravecké Janovice, Moravské Pavlovice, Nedvězíčko, 
Olešínky, Olešnička, Pernštejnské Janovice, Pikárec, Písečné, Pivonice, Radkov, Rodkov, Rovné, Rozsochy, 
Rožná, Smrček, Strachujov, Strážek, Střítež, Štěpánov, Švařec, Ubušín, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Veselí, Věchnov, 
Věžná, Vítochov, Vojetín, Vojtěchov, Vrtěžíř, Zlatkov, Zvole, Ždánice. Tedy celkem 79 obcí.

Obce zařazené k listovní sběrně z roku 1841 jsou tištěny kurzivou. K sběrně patřily ještě obec Divišov (soudní 
okres Nové Město) a samota Skalský Dvůr. V příslušném krajském ustanovení25) nejsou tedy určitě vyjmenovány 
obce: Borovec, Býšovec, Jabloňov, Josefov, Lísek, Pernštejnské Janovice, Věžná, Vítochov, Vrtěžíř, které leží vesměs 
na komunikacích mezi Bystřici a obcemi jmenovanými (např. Býšovec) nebo mezi těmito obcemi (např. Věžná)

S výjimkou krátkého období, kdy v letech 1855–1868 měla Bystřice funkci okresního města, zůstala až 
do roku 1949 střediskem soudního okresu pro obce výše vyjmenované. 

V roce 1949 byly dosavadní velké okresy politické správy zrušeny. V obvodu dosavadního politického 
okresu Nové Město na Moravě vznikly dva okresní národní výbory – ve Žďáře a v Bystřici. Bystřice nad 
Pernštejnem se tak po více než sto letech stala na jedno desetiletí opět okresním městem, Vedle ONV zde 
zůstal okresní soud a vznikly další okresní instituce. K obvodu ONV v Bystřici patřilo v době jeho ustanovení 
93 obcí s 23 561 obyvateli. 

Rok 1960 přinesl nejen zánik bystřického okresu a přechod okresních úřadů, institucí a organizací do 
Žďáru nad Sázavou, ale i další změny ve vývoji města. Především došlo ke sloučení se sousedními obcemi 
Domanínkem a Bratrušínem, osada Dvořiště jako nadace městského špitálu byla vždy součástí města. 

V rámci celostátní integrace menších obcí byly v roce 1980 přičleněny k Bystřici nad Pernštejnem okolní 
obce: Domanín, Divišov, Karasín, Kozlov, Lesoňovice, Písečné, Pivonice, Rovné, Věchnov, Velké Janovice, 
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Vítochov a Ždánice99); Písečné, Věchnov, Velké Janovice a Ždánice se po roce 1990 osamostatnily.
Mimo integrovaných obcí byly některé státní instituce (stavební, finanční, pracovní úřad) umístěné v Bystřici 
nad Pernštejnem i pro spádové obce100).

Ustanovením krajského zřízení k 1. lednu 2002se Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem stal pověřeným 
úřadem pro bývalé spádové obce a město s nimi bylo začleněno do kraje Vysočina. Po odchodu obcí v jižní 
části obvodu od 1. ledna 2005 je tedy nynější správní obvod Městského úřadu téměř totožný s bývalým 
rozsahem soudního okresu Bystřice nad Pernštejnem z let 1850 až 1948.

Po měnové reformě z 1. června 1953 byly nadále používány dosavadní známky, ale v přepočtené hodnotě 1 : 50.
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Organizace poštovních služeb
Od uspořádání státní správy se odvíjela organizace poštovních služeb. Zejména po roce 1948 se prosadily 

snahy o přísnou centralizaci ve všech oblastech hospodářství a spoje byly pro tehdejší režim příliš citlivé 
a strategicky důležité.

V 50. letech byla přeprava poštovních zásilek organizována dosavadním způsobem: od vlakové pošty Brno–
Tišnov–Bystřice–Nové Město–Žďár byly zásilky dopravovány smluvními dopravci, po roce 1948 zestátněnou 
automobilovou dopravou (ČSAD) na jednotlivé pošty, ležící mimo železniční trať. 

V roce 1958 došlo k prozatím poslednímu zmenšení obvodu bystřické pošty zřízením pošty v Lísku (dříve 
Lhota), přejmenované v té době podle blízké osady vzhledem k tomu, že Lhot bylo v českých zemích mnoho 
a špatně se identifikovaly. Od té doby až dodnes patří do doručovacího obvodu bystřické pošty obce: Bratrušín, 
Býšovec, Domanín, Domanínek, Dvořiště, Písečné, Pivonice, Karasín Kobylnice, Kozlov, Lesoňovice, Věchnov 
a Ždánice, tedy 14 obcí včetně Bystřice z počtu 52 v roce1841.

Po územní reorganizaci k 1. červenci 1960 se vytvořila Okresní správa spojů se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. 
Pod OKSS byly včleněny všechny spojové provozy na území nového okresu. V roce 1986 to bylo 51 pošt včetně 
pošty v Bystřici nad Pernštejnem. Již v roce 1960 byla poštovní přeprava v okrese zajišťována deseti vlastními 
vozidly, bylo organizováno 14 silničních kurzů v délce 600 km.

Po reorganizaci nadále působily v okrese tři administrace Poštovní novinové služby (Žďár nad Sázavou, 
Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí). V roce 1961 došlo k jejich sloučení do jediné ve Žďáře nad Sázavou. 
Tím se vytvořila struktura poštovního provozu a provozu Poštovní novinové služby, která s drobnými změnami 
přetrvala do začátku 90. let. 

Za zaznamenání stojí změna názvu této instituce, ke které došlo v roce 1963. Název Poštovní úřad byl tehdy 
zkrácen na jednoslovné Pošta.

Pošta v Bystřici nad Pernštejnem zaujímala vždy vedoucí úlohu ve své spádové oblasti dané historicky 
strukturou osídlení a z toho vyplývajícího uspořádání organizace poštovní přepravy, telefonního a telegrafního 
spojení. Při přechodu k postupné automatizaci spojových služeb bylo poště v Bystřici nad Pernštejnem 
přiděleno k 1. lednu 1973 poštovní směrovací číslo 593 01 a pošta byla určena jako středisková. Přivážely 
se sem zásilky automobilovými a vlakovými kurzy z Brna a Jihlavy a odkud prostřednictvím Okresního 
přepravního uzlu ve Žďáře nad Sázavou a poté se rozvážejí speciálními auty na 18 okolních pošt:

592 41 Dalečín 592 51 Dolní Rožínka 592 61Doubravník
 42 Jimramov  52 Rožná  62 Nedvědice
 43 Borovnice  53 Strážek  63 Štěpánov
 44 Věcov  54 Moravec  64 Prosetín
 45 Lísek  55 Bobrová  65 Rovečné
   56 Zvole  66 Vír
   57 Rozsochy
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Podle jízdních řádů silničních poštovních kurzů platných od 1. srpna 1971 bylo celkem pět kurzů poštovními 
auty a dva autobusy ČSAD:

kurz č. 1 018 Bystřice nad Pernštejnem – nádraží
 1 020 Bystřice nad Pernštejnem–Žďár nad Sázavou
 1 021 okružní po poštách
 1 022 okružní po poštách
 1 023 okružní po poštách
 1 028 ČSAD noviny do Prosetína
 1 033 ČSAD noviny do Lísku

Bystřická pošta byla a je napojena na Okresní přepravní uzel ve Žďáře nad Sázavou. Přeprava ve spádové oblasti 
byla prováděna třemi vlastními nákladními vozidly, které objížděly všechny pošty v obvodu dvakrát denně 
a najely tak 436 km. Přeprava ze čtyř pošt byla zčásti nebo zcela zajišťována odpoledne autobusy ČSAD. 
Přepravní okruhy byly následující:

1. Bystřice–Dalečín–Jimramov–Borovnice–Věcov–Lísek–Bystřice 
2. Bystřice–Rožná–Dolní Rožínka–Strážek–Moravec–Bobrová–Zvole–Rozsochy–Bystřice
3. Bystřice–Nedvědice–Doubravník–Štěpánov–Prosetín–Rovečné-Vír–Bystřice 

Personální obsazení bystřické pošty
Po personální stránce došlo k první významné změně v roce 1948, kdy Josef Procházka byl nahrazen 

administrátorkou Jarmilou Hamplovou a za rok byl jmenován novým poštmistrem Josef Hošpes, narozený 
28. ledna 1908 v Bystřici nad Pernštejnem. Poštmistrem byl do 7. ledna 1961, kdy ho vystřídal Josef Prášil, 
narozený 21. dubna 1925 v Rozsochách. Josef Prášil byl poštmistrem plných 25 let, od 1. dubna 1961 do 
31. prosince 1985, kdy odešel do důchodu. Nahradil ho od 1. ledna 1986 Václav Jindra.

V roce 1986 bylo na poště zaměstnáno 45 zaměstnanců. 

Roznáška a sběr listovních a ostatních zásilek 
Pro styk s veřejností jsou na bystřické poště zřízeny přepážky: listovní a balíková, peněžní, inkasní a telefonní 

a telegrafní (stav v roce 1986) Doručování zásilek je prováděno na 5 místních a 4 přespolních doručovacích 
okrscích. 

V roce 1986 bylo ve městě 5 místních doručovacích okrsků: 

1. Sídliště II
2. náměstí s okolím a ulice Rudolfa Vaška
3. Staré město a čtvrt Antonína Štourače
4. Sídliště I. (část)
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5. Sídliště I. (část) a okolo nádraží
6. Černý vršek (patří ke 4. venkovnímu doručovacímu obvodu)

Venkovní doručovací okrsky byly čtyři:

1. Ždánice, Karasín, Vítochov, Písečné
2. Bratrušín, Lesoňovice, Kobylnice, Pivonice, Dvořiště
3. Věchnov, Býšovec
4. Černý vršek, Domanín, Domanínek

V roce 1986 bylo doručování zásilek prováděno do 3 938 odevzdacích míst. Doručovatelé ušli denně 145 km. 
V obvodu bystřické pošty bylo instalováno 24 poštovních schránek. U osmi ve městě byl výběr prováděn 
sběrnou jízdou, ostatní schránky vybírali doručovatelé. Telegramy a balíky byly doručovány rozvozem 
poštovním vozidlem. Organizace a podniky ve městě s velkým počtem dodávaných zásilek si odnášejí zásilky 
s pošty, což v roce 1986 využívalo 28 subjektů. 

Základní ustanovení o druzích poštovních zásilek a jejich zasílacích podmínkách obsahoval poštovní zákon 
č. 222/1946 Sb.(poštovní zákon) ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb., prováděcí nařízení 
vlády k tomuto zákonu č. 240/1949 Sb. a platný Poštovní řád. Tato právní úprava byla zásadně změněna až 
zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních službách ze dne 18. ledna 2000 včetně prováděcích předpisů (vyhlášky 
225/2000 Sb. a vyhlášky č. 226/2000 Sb.).

Poštovními zásilkami jsou například obyčejné listovní zásilky, balíky, cenná psaní, poštovní a telegrafické 
poukázky. Podávání poštovních zásilek je prováděno u přepážek pošty, u doručovatelů, popřípadě vložením 
do poštovních schránek. Dodávání zásilek je prováděno zejména doručovateli. Zásilky oznámené a odnosné 
jsou předávány na poště.

V roce 1986 bylo u bystřické pošty 

podáno doporučených zásilek 21 792

 obyčejných balíků 7 764

 cenovek   372

 cenných psaní 576

dodáno listovních zásilek 589 560

 doporučených zásilek 22 968

 balíků   14 112

 cenných psaní 264
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spěšně dodáno listovních zásilek 816

 balíků a cenných psaní 1 728

Telefonní a telegrafní spojení
Telefonní provoz zajišťoval v roce 1975 spojení pro 650 účastníků t.č již značně zastaralou, avšak největší 

v  tehdejším Jihomoravském kraji, manuální telefonní ústřednou, umístěnou v budově poštovního úřadu. Pro 
asi 300 účastníků z okolních obcí byly určeny automatické telefonní ústředny. V roce 1984 (30. září) byla po 
dlouhých průtazích uvedena do provozu automatická uzlová telefonní ústředna, napojená v automatickém 
styku na tranzitní telefonní ústřednu v Brně. Tímto okamžikem bylo umožněno přímé telefonní spojení nejen 
s mnoha místy v republice, napojenými na automatický provoz (například: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno 
a p.), ale pomocí mezinárodních směrových čísel s mnoha státy světa. Poplatky za telefonní provoz od majitelů 
jednotlivých stanic vzrostly od roku 1960 z 20 tisíc na 80 tisíc v roce 1973.

Nedílnou součástí služeb spojů byly do roku 1993, kdy došlo celostátně k rozdělení na Českou poštu s.p. 
a SPT Telecom, a.s., i telefonní a telegrafní služby. Organizačně byla bystřické poště podřízena pouze obsluha 
manuální meziměstské telefonní ústředny a sběrné telegrafní stanice.

Uzlový telefonní obvod (UTO) Bystřice nad Pernštejnem je součásti tranzitního telefonního obvodu 
(TTO) Brno. V roce 1984 byla uvedena do provozu automatická uzlová telefonní ústředna a byl automatizován 
meziměstský provoz pro místní telefonní obvody (MTO) Bystřice nad Pernštejnem, Nedvědice a Dolní Rožínka. 
Do místních telefonních obvodů Jimramov a Rovečné byl meziměstský telefonní provoz zprostředkován 
spojovatelkami meziměstské ústředny v Bystřici nad Pernštejnem, ve které byl nepřetržitý provoz. V roce 1986 
bylo ve městě 763 hlavích telefonních stanic a bylo instalováno 6 veřejných telefonních automatů – mincovních 
přístrojů. Pro veřejnost byly hovory zprostředkovány v telefonní hovorně.

Telegraf Morse, sloužící více než 100 let, byl nahrazen dvěma dálnopisy, umožňující automatické 
spojení s kteroukoli dálnopisnou stanicí v republice. Telegrafní provoz pošty i celého spádového obvodu 
zprostředkovává sběrná telegrafní stanice, která je zapojena na telegrafní ústřednu v Brně. Telegrafní stanice 
je vybavena dvěma stránkovými dálnopisnými stroji T100 V roce 1986 bylo u bystřické pošty podáno 
4 680 telegramů, z toho telefonem nebo dálnopisem 5 412 a telegrafním doručovatelem 1 728.

Jiné služby zajišťované poštou
Ještě v roce 1986 zajišťovaly spoje velmi rozsáhlý počet služeb. Řada z nich po osamostatnění v roce 1993 
odpadla. Mimo služby na úseku poštovního provozu to byly služby peněžní a obstaravatelské, služby 
rozhlasová, televizní a rozhlasu po drátě, poštovní novinová služby a služby z úseku telefonního a telegrafního 
provozu. Všechny tyto služby zajišťovala rovněž pošta v Bystřici nad Pernštejnem. 

Ve velkém rozsahu jsou to zejména obstaravatelské a peněžní služby. Spoje inkasují pro orgány státní správy 
a pro některé organizace jejich pohledávky, které mají za obyvatelstvem. Jde především o soustředěné inkaso 
opakujících se plateb obyvatelstva organizacím, které je inkasem celostátního významu. Do soustředěného 
inkasa jsou zahrnuty úhrady za užívání bytu, za dodávky elektřina a plynu, za rozhlas, televizi, rozhlas po 
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drátě, telefon a předplatné PNS. Úhradu plateb zahrnutých do soustředěného inkasa platí občané buď 
prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo u přepážky pošty, nebo prostřednictvím žirového účtu. V roce 
1986 bystřická pošta realizovala 2734 inkas, z toho 543 u přepážky pošty.

Pošta rovněž zajišťuje rozhlasovou a televizní službu a službu rozhlasu po drátě. Tak na příklad v roce 1957 
byly přihlášeny první televizní přijímače. Prvního účastníka se dosud nepodařilo zjistit, mezi prvními byla 
Osvětová beseda, spořitelna, hasiči, sanitní služba. V roce 1975 bylo registrováno 2259 koncesionářů vysílání 
televize. Koncesionářů rozhlasu bylo v roce 1955 1800, rozhlas po drátě mělo instalováno 259 koncesionářů. 
Pošta přijímá přihlášky a odhlášky, zprostředkovává žádosti o osvobození od poplatků, přijímá a projednává 
přihlášky ke zřízení účastnických stanic rozhlasu po drátě a vybírá příslušné sazby. V roce 1986 bylo registrováno 
2270 koncesionářů rozhlasu, 2662 koncesionářů televize a 268 koncesionářů rozhlasu po drátě.

Pošta zprostředkovává platební styk poštovními poukázkami. Dále pošta přijímá sázenky: v roce 1986 čtyř 
pravidelných sázkových soutěží – Sazky, Sportky, 5 ze 40 a Matesa. Sázkové podmínky jsou stanoveny Herním 
řádem podniku Sazka. V roce 1986 přijala bystřická pošta následující počty sázenek:

Sazka 10 344
Sportka a 5 ze 40 36 612
Mates 7 488

a vyplatila 7 128 sázkových výher.

Pošta dále vyplácí důchody a dávky ze sociálního zabezpečení na základě příkazů Úřadu důchodového 
zabezpečení (tzv. národní okruh) a důchody a dávky poukazované finančními odbory národních výborů, nyní 
sociálními odbory místních a městských úřadů (tzv. okresní okruh). Důchody pošta zásadně doručuje, lze je 
však vyplácet rovněž u přepážky pošty. V roce 1975 bylo například 1 500 bystřickým důchodcům vyplaceno 
celkem 1,5 milionu Kčs. Měsíčně bystřická pošty vyplácela v roce 1986 asi 1760 důchodů a dávek v národním 
okruhu a 170 důchodů a dávek v okresním okruhu.

Pošta v nezanedbatelném rozsahu rovněž zprostředkovává vklady a výplaty na cestovní vkladní knížky, 
v současné době zajišťuje agendu Poštovní spořitelny Investiční a poštovní banky a. s. 

Prostřednictvím pošty se do odloučení Poštovní novinové služby v roce 1993 distribuoval denní 
a periodický tisk. Tiskoviny byly rozšiřovány nejen v předplatném, ale i v drobném prodeji. Drobný prodej 
byl uskutečňován u přepážky pošty, prostřednictvím doručovatelů, ale zejména v maloobchodní síti PNS. 
V Bystřici nad Pernštejnem to byly v roce 1986 tři stánky PNS, organizačně podléhající administraci ve Žďáře 
nad Sázavou. Za zmínku stojí, že první stánek PNS na území okresu byl zřízen v roce 1953 právě v Bystřici nad 
Pernštejnem. V roce 1986 měla bystřická pošta 2 418 předplatitelů tisku a ročně dodala 889 600 výtisků novin 
a časopisů. Doručování denního tisku o sobotách provádělo 16 smluvních doručovatelů.

Pošta dále prováděla prodej cenin, kolků, blokových poukázek na naftu a pohlednic. Filatelistické zboží 
Pofis bylo ve městě prodáváno pouze ve stáncích PNS.
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Zavádění nové techniky
Od 60. let je do poštovního provozu zaváděna drobná mechanizace, jde o různé jedno- i víceúčelové sečítací 
stroje, orážecí stroje na poukázky a sázenky, výplatní stroje, razítkovací stroje a prodejní automaty na známky, 
sázenky a pohlednice. Prodejní automaty byly dány do provozu 10. prosince 1975 v síni u hlavního vchodu do 
budovy. Byly určeny pro známky 30 a 60 haléřů, tikety Matesa a Sportky a na pohlednice (celkem 5 automatů). 
Jejich používání pro časté poruchy však bylo omezené a postupně byly odstraněny. 

Pro razítkování listovních zásilek má bystřická pošta od 2. ledna 1986 razítkovací stroj VK 80, výrobek TÚS 
Praha. Pro zapravování poštovních poplatků zásilek podaných u přepážky (průvodky a „R“) sloužil od 3. dubna 
1974 výplatní stroj německé firmy Postalia GmbH z Offenbachu nad Mohanem, tzv. FRANKOTYP, kde razítko 
(s PSČ) a „známka“ se tiskne najednou – jedná se o bystřické razítko desáté v pořadí. Poukázkové Grafosy 
(k razítkování přijatých peněžních poukázek) byly pořízeny v roce 1970 (květen) a 1982 (razítko IV. typu), 
sázenkové Grafosy v roce 1973 a 1982.

Poštovně provozní zajímavosti
Ze zajímavostí poštovního provozu v Bystřici nad Pernštejnem v těchto letech je zejména zapotřebí uvést 

používání provizorních R-nálepek u listovní přepážky v roce 1975. Počátkem srpna toho roku nebyly poště 
dodány v předstihu R-nálepky a proto byly provizorně nahrazeny nálepkami vlastní výroby z čistých okrajů 
známkových listů. Od 4. do 29. srpna jich bylo spotřebováno 1 500 kusů. Nato byly dodána bianko nálepky, 
jichž se spotřebovalo do 1. prosince 1975 celkem 5 000 kusů, a protože i ty došly, bylo opět nutno R-nálepky 
vyrábět svépomocí. Do 3. prosince, kdy byly poště dodány řádné R-nálepky, činil jejích počet asi 200 kusů. 

Stejně jako před sto lety, kdy Bystřice navíc neměla svůj jednoznačný přívlastek, docházelo v nedávné 
době – dokonce i po zavedení poštovních směrovacích čísel k záměně s obcemi téhož základního jména. 
V současné době je v České republice osm dodacích pošt s názvem Bystřice: 257 51 Bystřice u Benešova, 
378 33 Nová Bystřice, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 686 55 Bystřice pod Lopeníkem, 739 95 Bystřice nad 
Olší, 756 27 Valašská Bystřice, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 783 53 Velká Bystřice. Mimo to existuje dalších 
osm obcí s tímto názvem. Nejčastěji zaměňovanou dodací poštou je stejně jako kdysi pošta v Bystřici pod 
Hostýnem (ukázky uvedeny ve sbírce). 

Ceniny a celistvosti se vztahem k městu
Z hlediska poštovně filatelistického je zapotřebí se zmínit o vydaných poštovních známkách, majících 

přímý vztah k městu. Tak druhá část názvu města – hrad Pernštejn – se stal motivem hned několika poštovních 
známek. Specializovaný Katalog čs. poštovních známek (Praha 1978) uvádí následující známky:
4 kat.č. 193 A, 193 A SV v hodnotě 30 h zelené barvy a kat.č. 198 B v hodnotě 2 Kč též zelené barvy, vydané 
v roce 1926 ještě se zastaralým názvem PERNŠTÝN
4 kat. č. 1071 A a 1071 B v hodnotě 30 h zelené barvy v roce 1960
Při příležitosti 400. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město 12. dubna 1980 byla 20. února vydána 
výplatní známka v hodnotě 50 h s vyobrazením znaku města. Autorem grafické úpravy a rytiny byl zasloužilý 
umělec Josef Herčík (kat. č. 2423).
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Známka byla zhotovena technikou ocelotisku s hlubotiskem 
a vydána v počtu 10 milionu kusů. Čistě filatelistickou záležitostí 
je retuš u této známky. Je retušována pravá horní část štítu znaku 
Československa (obrys svislé čáry) a to vždy na třech známkách 
(pole 48, 49, 50 – pravý dolní roh archu) v arších „B“ s koncovými 
sudými čísly. K známce byla též vydána obálka prvního dne (FDC) 
s razítkem prvního dne ve tvaru husitského praporu.

Obálka prvního dne (FDC) známky s bystřickým erbem vydané 20. února 1980.



69

POŠTA V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Vlaková pošta

Se zahájením provozu na železniční trati Brno–Tišnov 2. července 1885 byla v tomto úseku zrušena doprava 
poštovních zásilek a osob poštovními dostavníky a zavedena vlaková pošta. Měla číslo 449 a razítko typu E 
272 bylo zavedeno 14. dubna 1898 s nápisem TISCHNOWITZ–BRÜNN a opačně. Po uvedení do provozu trati 
Tišnov–Bystřice nad Pernštejnem–Žďár nad Sázavou v červnu 1905 bylo razítko upraveno. Číselné označení 
v rámečku 449 zůstalo. Kurz byl protažen až do Havlíčkova Brodu. Toto razítko DEUTSCHBROD–BRÜNN je 
známé i bez čísla a data.

Při další změně číselného označení kurzů vlakové pošty došlo k přečíslování na číslo 184; od roku 1905 
byly zavedeny i razítka se změněným tvarem, kde číselné označení bylo v dolní části mezikruží, název kurzu 
byl v mezikruží nahoře a datum bylo v trámci uprostřed. Číselné označení 184 zůstalo stejné pro oba směry 
kurzu.

Toto razítko bylo používáno krátkou dobu i po 8. říjnu 1918, i když bylo ryze německé. Po dalším přečíslování 
vlakových pošt se objevují již nová československá razítka s novým číselným označením 506 a 507 a s iniciály 
ČSP pro oba směry. Měla rozlišovací písmena „a“ nebo „b“, přičemž číslo bylo nad a rozlišovací písmeno pod 
datumovým trámcem. Souběžně se změnami denních poštovních razítek se měnily i razítka Vlakové pošty. 

Další jsou již bez iniciál ČSP, které byly nahrazeny třemi ozdobnými křížky, u menšího rozlišovacího písmene 
a jedním křížkem u většího rozlišovacího písmene samozřejmě s českým názvem výchozích železničních 
stranic Brno a Německý Brod. Tato úprava zůstala nezměněna po celou dobu první republiky.

Jak uvedeno výše vlaková pošta u České pošty a.s. byla definitivně zrušena 29. května 1999.

Taktéž po více než sto letech 
bloudily dopisy po Bystřicích. Přes 
správné PSČ byl tento dopis poslán 
nejprve do Bystřice pod Hostýnem 
a teprve potom do adresované.
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Denní razítka

Během činnosti první bystřické listovní sběrny v letech 1788–
1790 (?) nebylo razítko zřejmě používáno. Razítka byla tehdy 
používána všeobecně málo a bystřická sběrna byla zřízena pouze 
na zkoušku. Dopisy měly být sice opatřeny označením místa 
původu, a to nařízením z 13. června 1769, nařízení však nebylo 
příliš respektováno, o čemž svědčí ostré připomínky gubernia, 
například v roce 1789, cirkulář z roku 1793 a z roku 1804.

Rovněž během magistrátní listovní sběrny v letech 1837–1841 
nebylo asi sběrným Lazarem razítko pořízeno a používáno, i když 
se prozatím nenašla z této doby žádná celistvost. Teprve při 
ustavení úřední c.k. listovní sběrny k 1. květnu 1841 byla sběrně 
dne 8. května 1841 dodána poštovní razítka – jedno denní a tři 
pomocná (úřední, FRANCO a RECOM).

První razítko
Toto denní razítko, dodané 8. května 1841 (Orts-Stempellen 
mit Datum-Einsatz), bylo zhotoveno podle první úřední normy 
z roku 1839, která vyžadovala vedle názvu sběrny na razítku 
i vyměnitelné datum.
Bylo typu A – 1 – f (podle Votočka), podélné, bez rámečku, 
velikosti 28 x 9 mm, písmena typu kolmá antikva výšky 4 mm; text 
BYSTŘITZ, dny číslicí, název měsíce písmem. Na předznámkových 
dopisech a dopisech se známkami I. až III. emise byly otisky 
prvního bystřického razítka provedeny v barvě černé, zřídka na 
dopisech se známkami I. a II. emise se vyskytuje barva modrá. Na 
doporučeném dopise z roku 1850 je otisk razítka v barvě červené. 
Používáno bylo na dopisech do roku 1863, později se vyskytuje 
jen na recepisech bez data.
Pomocná razítka měla stejný typ písma jako razítko denní. Zatím 
se razítka FRACO a RECOM na dopisech nenašla, pouze razidlo 
FRANCO bylo nalezeno v roce 1974 při bourání domku č.p. 279. 
Domek v polovině 19. století patřil ševci Svitavskému, naposledy 
Marii Štouračové. V domku se narodil v roce 1862 MUDr. František 
Veselý, zakladatel lázní Luhačovic.
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Druhé razítko
Všeobecně byl tento typ razítka zaváděn od roku 1853. Přesné 
datum dodání bystřické sběrně není známo, podle Müllera se 
požívalo na III. až V. známkové emisi. Nejstarší známě bystřické 
otisky jsou od polovice roku 1863. Razítko bylo typu E 4 (podle 
Votočka), jednokruhové o průměru 23 mm, text v kolmé antikvě 
výšky 3 mm pouze německý BYSTRITZ – IGL.KRS. Datum bez 
letopočtu uprostřed kruhu pod sebou, výška číslic od 3,5 do 4 mm. 
Na bystřické poště bylo používáno do 28. září 1881 na dopisech 
se známkami III. až VI. emise.

Třetí razítko
Podle nově stanovené a přísně předepsané úřední normy bylo 
28. září 1881 dodáno bystřické poště v pořadí její třetí razítko, typu 
E 171 (podle Votočka). Na základě jazykového vyrovnání bylo 
dvojjazyčné, nahoře německy BYSTŘITZ b. NEUSTADTL, dole 
pouze BYSTŘICE. Průměr jednokruhového razidla byl 27 mm, 
typ písmen grotesk, písmena úzká 3 mm vysoká, datum včetně 
posledního dvojčíslí letopočtu uprostřed kruhu pod sebou. Toto 
razítko bylo sice v roce 1894 nahrazeno typem dvoukruhovým, 
avšak v Bystřici bylo používáno, jak svědčí otisky na celistvostech, 
zřejmě až do roku 1908. (Na příklad na známkách PORTOMARKE 
z roku 1903, složenka sbírky na české divadlo v Brně z 31. prosince 
1902 a na známkách emise 1899/1902 v roce 1907.

Čtvrté razítko
Od 10. března 1894 (podle Votočkovy Monografie XIII.) bylo 
používáno denní razítko se stejným textem jako předchozí, avšak 
dvoukruhové; typ podle Votočka G 108. Razidlo mělo průměr též 
27 mm, písmena stejného typu jako na předchozím razítku byla 
širší. Používáno bylo do roku 1909.

Páté razítko
V rámci jazykového vyrovnání byl výnosem Ředitelství pošt 
a telegrafů v Brně č,j, 170 904 ze dne 24. prosince 1907 (Věstník 
č. 1. ze dne 10. ledna 1908) změněn název města na česko-
německý s novým přívlastkem „nad Pernštýnem“. Tato změna 
měla za následek výměnu razidel. Od 24. března 1908 byl 
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v používání nový typ G 139, český název města BYSTŘICE nad 
PERNŠTÝNEM vlevo, německý název BYSTŘITZ ob. PERNSTEIN 
vpravo, nahoře názvy rozděleny hvězdičkou, dole rozlišovacím 
písmenem příslušné přepážky „a“, „ b“, „ c“. Razidla s rozlišovacími 
písmeny „a“, „b“ měla průměr 33 mm a byla používána u peněžní 
přepážky, razidlo s písmenem „c“ používané u listovní přepážky 
mělo průměr 30 mm. Dlouhodobým používáním se vyskytují 
v pozdějších letech v otiscích některé závady, tak například 
přepážkové písmeno „a“ má vylomeno horní břevno, naopak 
u písmene „b“ mají otisky vylomeno dolní můstkové břevno. 
Doposud nejpozději vzniklý otisk byl zhotoven 26. prosince 1918.

Znárodněné páté razítko
Celé dva měsíce po vyhlášení samostatnosti 28. října 1918 trvalo, 
než byl odstraněn německý text. Takto znárodněné razidlo 
bylo používáno do 1. března 1920. Nejpozději známý otisk je ze 
17. ledna 1919.

Šesté razítko
První československé poštovní razítko I. typu bylo dodáno 
bystřické poště 1. března 1920. V dolní části mezikruží 
byly iniciály ČSP, oddělené od názvu města BYSTŘICE nad 
PERNŠTÝNEM hvězdičkami. Průměr razidla byl 30 mm, písmena 
měla výšku 2,5 mm. Ve výseči pod spodním můstkovým břevnem 
byla přepážková rozlišovací písmena: „a“ peněžní přepážka, „b“ 
balíková přepážka, „c“ listovní přepážka. Bylo používáno do 
června roku 1925.

Sedmé razítko
V roce 1925 město obdrželo svůj definitivní, dodnes používaný 
název, Bystřice nad Pernštejnem. S novým názvem bylo 
vyměněno i poštovní razítko. Bylo II. typu (československé), 
namísto iniciál v dolní části byly tři hvězdičky. V můstku byl 
navíc vedle data začleněn i hodinový údaj, a to 8 nebo 14 hodin. 
Rozlišovací přepážková písmena byla opět v dolní výseči: „a“ 
pokladní přepážka, „b“ přednosta „c“ třídírna, „d“ listovní 
přepážka. Mimo denního razítka bylo dodáno též úřední razítko, 
okresní razítko a pečetidlo.



73

POŠTA V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Tyto denní razítka byla ve třech odlišných typech:
přepážkové písmeno „a“ : písmena textu jsou širší, takže počáteční 
písmeno je pod dolním koncem břevna; proti dolnímu břevnu je 
vlevo písmeno Y, vpravo písmeno E; háček nad Ř se nedotýká 
vnějšího kruhu; průměr razidla je 31 mm.
přepážkové písmeno „b“ : dolní břevno směřuje mezi písmena 
B a Y, vpravo pak mezi písmena E a M; háček na Ř se dotýká 
vnějšího kruhu; průměr razidla je 30 mm
přepážkové písmeno „c“ : stejné jako na „a“
přepážkové písmeno „d“ : břevna jsou silnější; písmena textu slabší 
a užší, takže počáteční a koncové písmeno názvu města směřuje 
proti spodnímu břevnu; háček nad Ř se nedotýká vnějšího kruhu; 
průměr razidla je 30 mm.
Toto sedmé bystřické razítko bylo používáno od 1. června 1925 
do 30. června 1940.

Osmé razítko
Výnosem protektorátního ministerstva dopravy č.j. 29 291/A3 ze 
dne 15. června 1940 bylo povoleno používat československá razítka 
do 30. června 1940 a 1. července se musela používat razítka nová, 
německo-česká, německý název nahoře, český dole, po stranách 
odděleny hvězdičkami. Razítka byla III. typu o průměru 28 mm. 
Přepážková písmena „a“, „b“, „c“, „d“ byla umístěna v dolní výseči, 
avšak určení se nedodržovalo a u každé přepážky se shledáváme 
s otisky razítek všech přepážkových písmen.

První strojové razítko
V letech 1942–1945 bylo používáno také strojové razítko se 
stejným textem jako předchozí. Průměr byl 25 mm, používalo se 
bez legend, pouze s vlnovkami. Doba používání byla doposud 
zjištěna dochovanými otisky od března 1942 do srpna 1945 (?).

Znárodněné osmé razítko
Po osvobození (do Bystřice přijela rumunská a sovětská vojska 
v noci z 10. na 11. května 1945) bylo tentokrát protektorátní 
razítko ihned znárodněno vylámáním německého textu. Takto 
upravené razítko bylo používáno do ledna 1947.
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Deváté razítko
Toto, po válce definitivní razítko, bylo bystřické poště dodáno 
v lednu 1947. Bylo III. typu (československé), průměru 24 mm 
s písmeny vysokými 2 mm, za datem v břevnu hodinový údaj, 
ve spodní části mezikruží tři hvězdičky. Přepážková písmena 
byla v dolní výseči s tímto určením: „a“ peněžní přepážka, „b“ 
listovní přepážka, „c“ expedice, „d“ hlavní pokladna. V květnu 
1970 a v roce 1982 obdržela peněžní přepážka razítkovací stroj 
GRAFOS k orážení peněžních poukázek; průměr razítka i text je 
stejný jak u tohoto devátého razítka.

Desáté razítko
Od 9. června 1975 v souvislosti se zavedením poštovních 
směrovacích čísel bylo bystřické poště dodáno razítko 
V. československého typu. Razidlo má průměr 24 mm, v mezikruží 
je text 593 01 BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM, v dolní části 
mezikruží tři hvězdičky. Můstkové linky břevna jsou silné 1 mm, 
mezi nimi je datum včetně hodinového údaje 8 nebo 14 hodin. 
Namísto přepážkového písmene je číslice „1“. Je přiděleno 
peněžní přepážce.

Jedenácté razítko
Po třinácti letech byly 16. února 1988 dodány poště další denní 
razítka s PSČ s přepážkovými rozlišovacími číslicemi „2“ a „3“. 
Má stejný průměr jako desáté bystřické razítko, ovšem na rozdíl 
je text 593 01 BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM oddělen v dolní 
části mezikruží pouze jednou hvězdičkou. Přepážkové písmeno 

„2“ obdržela hlavní pokladna, přepážkové písmeno „3“ bylo 
vyměněno expedici za do té doby používané z roku 1947.

Výplatní otisk (frankotyp)
Jedná se o frankotyp, složený se dvou částí, a to „známky“ 
a vlastního razítka. Razítko má průměr 25 mm s textem 
BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM a směrovým číslem 593 01, dole 
je jedna hvězdička. V můstku je datum bez hodinového údaje 
a přepážkového písmene. Razítko včetně „známky“ je v barvě 
červené. Používáno je od 3. dubna 1975. 



75

POŠTA V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Druhé strojové razítko
Od 2. ledna 1986 se používá razítkovací stroj VK 80. Strojové 
razítko má průměr 24 mm, používá se bez legend, napravo jsou 
pouze vodorovné linky v délce 50 mm. Text razítka je 593 01 
BYSTŘICE n. PERNŠTEJNEM; uprostřed nahoře den, měsíc, 
pod tím hodinový údaj, dole rok, vše arabskými číslicemi

V roce 1988 (květen) používala bystřická pošta k orážení 
celkem 6 kusů ručních poštovních denních razítek:

listovní přepážka „b“  9.b.
peněžní přepážka „a“, „1“  9.a., 10.
hlavní pokladna „d“, „2“ 9.d., 11.a.
expedice  „3“  11.b.

V uvedené době (květen 1988) měla bystřická pošta ještě 
k dispozici úřední razítko (kruhové průměru 34 mm s malým 
státním znakem ČSSR uprostřed; nahoře uvnitř kruhu POŠTA, 
dole BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM, po stranách je text rozdělen 
hvězdičkami), řádkové razítko s textem Pošta (horní řádek), 
Bystřice n. Pernštejnem (dolní řádek). a místní bez datumového 
údaje (přespolní).

V průběhu provozu bystřické pošty od roku 1841 bylo 
dosud použito celkem deset typů ručních denních místních 
razítek. Počínaje pátým razítkem měl každý typ rozlišení podle 
přepážkových písmen. Celkem bylo tedy používáno 25 různých 
ručních razidel.

Mimo ručních razítek byla v provozu dvě strojová razítka (jedno 
dodnes) a od roku 1975 se používá výplatní otisk (frankotyp) jako 
zvláštní druh razítka.
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Příležitostná bystřická razítka

Při různých místních i celostátních událostech byly v Bystřici 
nad Pernštejnem používány příležitostná razítka, jako zvláštní 
druh poštovních denních razítek místních.

A. V den 75. a 85. narozenin presidenta Tomáše G. Masaryka 
7. března 1925 a 7. března 1935 bylo používáno na všech 
poštách Československé republiky denní razítko v barvě 
červené. Toto zvláštní denní razítko je v Bystřici zatím známo 
pouze z roku 1935.

B. Při příležitosti 18. ročníku Mezinárodní šestidenní motocyklové 
soutěže bylo v den průjezdu závodníků městem 19. září 
1953 používáno příležitostné razítko s textem BYSTŘICE 
n. PERNŠTEJNEM – XXVIII. MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ 
MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ. Pod datem uprostřed je pěticípá 
hvězda.

C. Po dobu trvání Okresní výstavy poštovních známek pořádané 
v roce 1973 k 30. výročí trvání bystřického Klubu filatelistů, 
bylo používáno příležitostné razítko s textem BYSTŘICE 
nad PERNŠTEJNEM – Okresní výstava poštovních známek. 
Uprostřed kruhu je pod datem znak města. Toto příležitostné 
razítko bylo používáno od 28. dubna do 6. května 1973.

D. V roce 1988 byla uspořádána Oblastní výstava poštovních 
známek v Bystřici nad Pernštejnem při příležitosti 200. výročí 
zkušebního ustavení první listovní sběrny a 150. výročí jejího 
předpokládaného definitivního provozu. Po dobu výstavy od 
1. května 1988 do 8. května 1988 bylo používáno příležitostné 
razítko oválného tvaru, bez rámování. Kolem znaku města 
uprostřed byl dvouřádkový text: OBLASTNÍ VÝSTAVA 
POŠTOVNÍCH ZNÁMEK / 150 LET OD ZALOŽENÍ POŠTY / 
BYSTŘICE / NAD PERNŠTEJNEM.

E. Při příležitosti znovuodhalení pomníku TGM v Bystřici nad 
Pernštejnem 6. července 1990 bylo použito příležitostné 
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razítko s textem BYSTŘICE nad PERNŠTEJNEM – IV. ODHALENÍ 
SOCHY T. G. MASARYKA. Uprostřed velký erb města ve tvaru 
zavedeném usnesením městského zastupitelstva101) nad ním 
datum 6. 7. 1990.

V této souvislosti je zapotřebí se alespoň krátce zmínit o historii 
Klubu filatelistů v Bystřici nad Pernštejnem. Byli to především členové 
Klubu, kteří iniciovali vznik příležitostných razítek, zejména pak pro 
jimi pořádané výstavy.

Bystřičtí filatelisté zahájili svoji činnost poměrně pozdě. Až 
v dubnu 1940 se sešlo z iniciativy zdejšího cukráře Emanuela 
Matyáška  kolem padesáti zájemců a ve vinárně slečny Ptáčkové 
(prostřední z domů, které stávaly za památníkem osvoboditelů) 
za přítomnosti tehdy známého pražského filatelisty Karla Basiky 
založili klub. Předsedou byl zvolen profesor Jan Slavíček a 
jednatelem Emanuel Matyášek. V květnu roku 1945 byl Emanuel 
Matyášek surově upálen partyzány skupiny Prokop Holý na silnici 
k Vítochovu. Důvodem byl nejen strach z vyzrazení kolaborantů v 
jejich řadách - Emanuel Matyášek pro výbornou znalost němčiny 
byl nucen dělat gestapu při výsleších překladatele. Velkou roli 
zde hrála touha po údajně velice cenné a rozsáhlé sbírce známek, 
jak se povídalo mezi lidmi. Faktem je, že tato sbírka byla viděna 
později jedním z později perzekuovaných partyzánů u jejich 
velitele v Brně.

Klubová činnost byla postupně utlumena, zejména, když pro 
nemoc funkci složil poválečný jednatel Zdeněk Šindelář. Teprve v 
roce 1962, kdy do Bystřice začala přicházet řada mladých lidí, vznikly 
podmínky pro obnovení činnosti. K původní dvojici Ladislava 
Šperlinga a Adolfa Dvořáčka se přidalo dalších několik a pod vedením 
Adolfa Dvořáčka.vznikl Klub filatelistů 70-06, člen Svazu českých 
filatelistů. Ze začátku jich bylo sedm, pomalu se členská základna 
rozrostla na sedmdesát členů. Většinou se jednalo o mladé horníky 
z Dolní Rožínky. Pravidelně měsíčně se scházeli v šachové místnosti 
hotelu Přehrada (dnes Angela). Jeden z nejstarších členů – pan učitel 
Bedřich Krejzek vzpomínal: „První filatelistická výstava se uskutečnila 
ve staré škole na náměstí v roce 1966, aby povzbudila nábor nových 
členů“. Další výstavy, tentokrát okresní, proběhly v letech 1973 a 1976. 
Významná byla Oblastní výstava poštovních známek při příležitosti 
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400.výročí povýšení Bystřice na město v roce 1980 v hale Střední zemědělské školy. Na této výstavě byla 
uceleně představena sbírka Bystřická pošta.

Z důvodů stáří a těžké nemoci byl na členské schůzi 17.ledna 1982 zvolen namísto dlouholetého předsedy 
bystřických filatelistů Adolfa Dvořáčka pracovník Uranových dolů Pavel Filip. Členů bylo v té době 73. Klub 
pořádal pravidelné zájezdy na výstavy, zejména světové v Praze, pořádal tradiční burzy v Kulturním domě.

Činnost Klubu vyvrcholila v roce 1988, kdy při příležitosti 150. výročí zřízení pošty ve městě byla 
uspořádána ve dnech 1.–8. května ve velkém sále Kulturního domu rozsáhlá Oblastní výstava poštovních 
známek. K výstavám v letech 1973, 1980 a 1988 byly vydány obsáhlé katalogy. 

V roce 1988 měl Klub 88 členů za pouhé tři roky v roce 1991 už jen 47. Od té doby činnost Klubu filatelistů 
stagnuje – v současné době je členů pouze dvacet.

Po vzniku České republiky 1. ledna 1993 mohly být československé známky používány až do 30. září. Kombinace první 
české známky se známkou s městským erbem.
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PŘEHLED REKOMANDAČNÍCH NÁLEPEK BYSTŘICKÉ POŠTY

Doporučené zásilky byly zavedeny počátkem organizované 
státní pošty v 18. století. Zprvu byly označeny zkratkou NB (nota 
bene) a registračním číslem.

V první třetině 19. století začaly některé poštovní úřady 
používat rekomandačních razítek s plným nebo zkráceným 
textem RECOMANDIERT. Od roku 1839 se tato razítka používala 
všeobecně. Obdobné rekomandační razítko s textem RECOM se 
používalo zřejmě i v Bystřici po úředním ustavení listovní sběrny 
v roce 1841 (bylo dodáno 8. května 1841), doposud však nebyla 
nalezena celistvost s jeho otiskem.

Výnosem z 2. března 1885 byly od 1. října 1886 zavedeny 
tzv. rekomandační nálepky (R-nálepky) u všech státních pošt 
v tehdejším Rakousku-Uhersku. Kdy byly poprvé použity 
R-nálepky na bystřické poště se nedá již dnes přesně zjistit. 
Stejně tak se nedá přesně zjistit doba používání jednotlivých 
typů R-nálepek. Jediným pramenem prakticky až do současnosti 
k určení doby užívání jsou dochované doporučené dopisy.

Taktéž při třídění rekomandačních nálepek, použitých na 
bystřické poště v průběhu uplynulých sta let, nelze se striktně držet 
filatelisticky všeobecně užívané typologie R-nálepek a je nutno 
brát zřetel na některé specifické okolnosti, z nichž nejdůležitější 
je několikerá změna názvu města, po případě změna typu písma 
domicilu.

Jednotlivé hlavní typy jsou označovány písmenem B (ostatní 
písmena jsou rezervována pro okolní pošty) a pořadovým číslem. 
K podrobnějšímu členění je použito malých písmen za číslicí (na 
př. B3c). Provizorní nálepky jsou značeny Bp s příslušným dalším 
rozlišením.

Jak již bylo řečeno, vzhledem k nedostatku poštovního 
materiálu, nedá se doba použití jednotlivých typů a podtypů 
(dále jen druhů) R-nálepek přesně určit. Doposud bylo zjištěno 
použití 4 druhů v období Rakouska-Uherska (B1a, B1b, B1c, B2), 
6 druhů v období první republiky (B3a, B3b, B4a, B4b, B4c, B4d), 
4 druhů v době protektorátu (B5a, B5b, B5c, B5d) a doposud 
13 druhů v letech 1945–1990 (B6 – B12) včetně 3 druhů provizorií 
v roce 1975.

Druhý typ rekomandiční nálepky používaný 
na bystřické poště.
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O rychlém zavedení R-nálepek v Bystřici svědčí skutečnost, že první R-nálepka (B1a) měla domicil shodný 
s domicilem BYSTŘITZ IGL.KRS. používaným ještě na druhém bystřickém razítku v letech 1863–1881, tedy 
před oficiálním zavedením R-nálepek. Teprve další dva druhy ještě střihaných R-nálepek měly shodný domicil 
s aktuálním denním razítkem.

Po další úpravě názvu města v roce 1908 se používala R-nálepka zoubkovaná (B2) s textem Bystritz 
ob Pernstein, Bystřice nad Pernštýnem.

V samostatném Československu byl do 15. dubna 1924 používán stejný český domicil jako v Rakousku-
Uhersku. V závislosti na druhu písma domicilu, barvě papíru a šířce R – pole jsou z tohoto období zachyceny 
R-nálepky B3a (O 7c E 82) a B3b (O 7c E 92) /v závorce je určení podle ČsF/, všechny československého typu 
CS 3 užívaného od roku 1920. Po změn názvu města bylo používáno několik dalších druhů rekomandační 
nálepky. Dostatečně jsou zdokumentovány čtyři různé druhy: Šířka „R“ pole je 6,7 nebo 6,3 mm, výška písmen 
názvu města 9, 8 nebo 7 bodů; papír je většinou bílý normální.

V období okupace a těsně po osvobození byly na bystřické poště použity celkem čtyři různé druhy 
rekomandačních nálepek. U všech těchto druhů je shodná velikost „R“ pole, černá barva domicilu a podacího 
čísla, výška podacího čísla 15 bodů a výška písmen domicilu 6 bodů. Jednotlivé druhy se odlišují od sebe 
především počtem řádků textu domicilu: Chronologicky první a druhý druh byl dvouřádkový, třetí a čtvrtý druh 
byl třířádkový (český text byl rozdělen na dva řádky). V obou těchto základních variantách se střídala barva 
orámování a písmene „R“. V letech 1941–1944, tedy nejdéle, se používal 1. druh protektorátní rekomandační 
nálepky: text domicilu dvouřádkový, barva orámování a „R“ černá. Dvouřádkový text domicilu města měla 
i protektorátní rekomandační nálepka 2. druhu, používaná pouze v prvním pololetí roku 1944. Orámování 
a písmeno „R“ na rozdíl od 1. druhu však měla červené. Červenou barvu orámování a písmene „R“ měl také 
3. druh, používaný v druhé polovině roku 1944. Český text domicilu byl rozdělen do dvou řádků. Po osvobození 
byly nadále používány – a to po dosti dlouhou dobu – protektorátní rekomandační nálepky bez začernění 
německého názvu města. Na rozdíl od 2. a 3. protektorátního druhu byly opět černé, text však měly třířádkový.

Začátkem roku 1946 byla dána na bystřické poště do používání první československá rekomandační 
nálepka po osvobození. Byla celá černé barvy; domicil dvouřádkový, výška písmen typu Veneziana 8 bodů, 
podací číslo vysoké 15 bodů.

Pravděpodobně od roku 1947 byly na bystřické poště používány rekomandační nálepky v modro-červené 
úpravě. Postupně však docházelo ke změnám jednotlivých typických znaků nálepky. Do 70. let se všeobecně 
používaly rekomandační nálepky s domicilem v typu písma Veneziana. Na bystřické poště je lze rozdělit 
do dvou skupin podle typu a výšky podací číslice. Do poloviny 50. let se používalo podacích číslic o výšce 
15 bodů s uzavřenými oblouky u „6“ a „9“ – 1. typ „veneziana“. Kolem roku 1955 se změnila výška podací 
číslice na 12 bodů a číslice „6“ a „9“ byly otevřené. Zároveň se změnila karmínově červená barva rámečku a „R“ 
na cihlově červenou. V této druhé úpravě se rozlišují dva druhy: 2. druh „veneziana“ má šířku „R“ pole 5,5 mm 
s dělící čarou stejně silnou jako rámec a barvu podacího čísla tmavě modrou; 3. druh „veneziana“ má šířku „R“ 
pole 5 mm, svislou dělící čáru podstatně slabší než rámec a podací číslo jasně modré.

Další druhy rekomandační nálepky „veneziana“ se objevují na bystřické poště koncem 50. let. Nemění 
se u nich výška a tvar podací číslice, ke změně dochází u dělící svislé čáry, která je nedotažena k rámečku. 
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V souvislosti s menšími změnami jiných typických znaků je možno rozlišit: 4. druh „veneziana“ s šířkou „R“ 
pole 5,5 mm; 5. druh „veneziana“ s šířkou „R“ pole 5 mm a 6. druh „veneziana“ s šířkou „R“ pole 5,5 mm a barvou 
podacího čísla světle modrou.

Ačkoliv teprve od roku 1975 byly všeobecně zaváděny rekomandační nálepky s domicilem typu písma Gill 
polotučný, je na bystřické poště zachycen tento druh rekomandační nálepky již v roce 1973 při příležitosti 
konání Okresní výstavy poštovních známek. Tato rekomandační nálepka se vyskytuje ve dvou druzích podle 
výšky a tvaru podací číslice: 1. druh „gill“ má výšku podacího čísla 14 bodů s charakteristickými dlouhými 
oblouky u číslic „6“ a „9“ (obdobně jako 1. druh „veneziana“; 2. druh „gill“, zavedený počátkem roku 1976, 
má výšku podací číslice 12 bodů a tvar čísel stejný jako u 2. až 6. druhu „veneziana“. Výška písmen domicilu 
je shodně u obou druhů „gill“ 8 bodů. Barva podací číslice je u 1. druhu „gill“ mírně tmavší než barva textu 
domicilu; u 2. druhu je barva shodná.

Nová úprava rámečku rekomandační nálepky byla všeobecně zaváděna od roku 1983. Na bystřické poště 
je zachyceno první její použití koncem roku 1987. U tohoto 3. typu „gill“ je svislá dělící čára zkrácena na výšku 
písmene „R“, výška podacího čísla je zmenšena na 11 bodů a tvar číslic je odlišný od předcházejícího typu.

V prosinci 1990 byly bystřické poště dodány R-nálepky v kotoučích, tj. bez zoubkování obou delších 
stran. Podle záznamů byly první kotouče dány do používání 3. a 27. května 1991. Tomu odpovídá datum 
zatím nejpozději zachycené archové R-nálepky č. 568 na doporučeném dopise z 29. dubna 1991. „Kotoučová“ 
R-nálepka č 00398 je prvně zachycena na doporučeném dopise s doručenkou datovanou 4. června 1991. 
V názvu města se povedla neznámo komu skutečná rarita: název hradu je změněn na PERŠTEJN. Rámec 
a písmeno „R“ je světlejší než na předchozích typech; podstatná změna je ve velikosti písmen domicilu, 
řádkování textu domicilu (Bystřice nad – Pernštejnem oproti Bystřice – nad Pernštejnem) a tvaru číslic 
podacího čísla (opět oblouky u „6“ a „9“ a otevřená „4“. Přes upozornění redaktora studie na chybu v názvu 
byly tyto vadné R-nálepky používány po celý rok 1991 a 1992 a údajně poslední kotouč byl vydán 27. listopadu 
1992. Celkem bylo vydáno 14 kotoučů (3. 5., 27. 5., 15. 7., 19. 8., 17. 9., 7. 11., 3. 12., 1991, 29. 1., 16. 3., 28. 4., 10. 6., 
4. 8., 17. 9., 27. 11. 1992).

V letech 1993 a 1994 se používaly „kotoučové“ R-nálepky se správným názvem města, stejného typu. 
Až počátkem 2. pololetí 1996 byly zavedeny „kotoučové“ R-nálepky se směrovacím číslem a zmenšenými 
písmeny textu domicilu.

Tento na bystřické poště poslední typ R-nálepky se používal až do zavedení elektronických nálepek 
(APOST) 6. února 1997.
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Na západní zdi hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice v Bystřici nad Pernštejnem se nachází mezi sedmi 
prostými mramorovými deskami i deska se jménem Josef Lazar a nic dnešku neříkajícím povoláním „nájemce 
c.k. Tabáčnického skladu“.

Složení bystřického regulovaného magistrátu v roce 1841, jak uvádějí zápisy z jeho jednání, bylo v té době 
následující: purkmistr Peregrin Fiša, syndik Jan Siersch a radní Jiří Sáblík a Josef Lazar.

Na straně 89. je v Zourkově kronice města Bystřice uvedeno: „Volba představitelů města se konala 
16. července 1850 za přítomnosti podkrajského komisaře Dět. Kopřivy. Starostou byl zvolen Josef Lazar, prvním 
radním Jiří Sádlík, …“.

Odkud pocházel a čím byl člověk, který v krátké době něco přes desítku let získal vedoucí postavení ve 
městě, stále ještě žijícím svou slavnou minulostí a z dříve nashromážděného bohatství; ve městě, které pro svoji 
odlehlost se urputně bránilo novotám a tím si přivodilo v nepříliš vzdálené budoucnosti svůj úpadek. Vždyť 
v matrikách narozených bystřického farního úřadu se jméno Lazar do třicátých let 19. století nevyskytuje.

Josef Lazar se narodil 6. ledna 1792 v Batelově u Jihlavy jako nejstarší syn ze šesti dětí učitele normální školy 
Josefa Lazara st. (nar. 1760) a Margarety, rozené Schultzové (nar. 1768), dcery mlynáře. Při křtu byl kmotrem 
malého Josefa Karla batelovský farář Josef Reich, stejně tak, jako později mladšímu bratru a čtyřem sestrám. 
Kmotrovství katolického faráře je důležité, protože ukazuje v pravém světle věrohodnost pomluv, které byly 
proti Josefu Lazarovi ml. mnohem později vzneseny v Bystřici. 

Lazarova rodina pocházela z Ronova v Čechách, kde jeho děd byl krejčím. Josef Lazar st. zanechal v roce 
1802, kdy se mu narodilo šesté dítě, a to asi z existenčních důvodů, učitelování a stal se výběrčím nápojové 
daně. Postupně vystřídala rodina několik působišť (Lázy, Oslavany, Pozořice, Rajhrad, Hochtitz?), aby od roku 
1816 zůstal s rodinou trvale v Brně.

Do roku 1825, tj. do 33 let věku Josefa Lazara ml., nejsou o tomto žádné zprávy. Lze se pouze oprávněně 
domnívat, že si odsloužil tzv. „kapitulaci“, tedy 14 let u vojska. Roku 1824 se totiž naposledy objevuje jméno 
jeho otce Josefa Lazara st. ve „Schematismech“, tj. každoročním abecedním seznamu úředníků všech státních 
institucí na Moravě a ve Slezsku, kdy je zde zapsán jako kontrolor nápojové daně v Pozořicích. Následující rok 
1825 je poprvé zaznamenáno ve „Schematismech“ jméno Josefa Lazara ml., a to v téže funkci jako měl jeho otec, 
ale v Moravských Budějovicích. V Moravských Budějovicích se Josef Lazar oženil s Josefou Heimovou, dcerou 
zemřelého hostinského Martina Heima. Krátce po svatbě byl přeložen do vzdáleného Kunštátu (1827), avšak 
od roku 1829 zřejmě opustil svoje dosavadní povolání a není známo, čím se zabýval. Od roku 1829 se totiž 
jméno Lazar ve „Schematismech“ nevyskytuje, opět se objevuje až v roce 1838, kdy je Josef Lazar uváděn jako 
listovní sběrný (Briefssamlung), a to už v Bystřici. V Kunštátu se Josefu Lazarovi narodily první dvě z celkem 
jedenácti dětí, které měl postupně se třemi manželkami. Kmotrem prvních dětí, narozených v Kunštátě, byl 
jeho otec Josef Lazar z Brna. Z matrik narozených vyplývá, že od roku 1833 působil Josef Lazar v Bystřici, 
nejprve pouze jako nájemce c.k. Tabáčnického skladu, což je jeden z důvodů pro jeho předpokládaný pobyt 
u vojska, protože tato činnost byla vyhrazena především vojenským vysloužilcům Snad totéž vykonával od 
roku 1829 v Kunštátu, nelze to však jednoznačně doložit. V Bystřici, na rozdíl od Kunštátu, zakotvil natrvalo 
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a rychle se dopracoval značných veřejných úspěchů. Vždyť když 
ve svých 72 letech umírá, je nejen prvním bystřickým poštovním 
expeditorem, ale i prvním voleným bystřickým starostou.

V době, kdy se rodina Josefa Lazara ml. přestěhovala 
z Kunštátu do Bystřice, žila v domě č. 3 na bystřickém náměstí 
Lazarova mladší sestra Josefa Němečková, tehdy už podruhé zde 
provdaná. Josefa se narodila dva roky po svém bratru 17. března 
1794. Se svým prvním manželem Kašparem Vinarským si zřídili 
zprvu obchod na bystřickém náměstí v č. 7. Když první manžel 
brzy zemřel, provdala se Josefa podruhé a to za Jana Nepomuka 
Němečka, který do města přišel z Opočna a v roce 1833 koupil 
dům č. 3. Po velkém požáru města v roce 1841 dům značně rozšířil 
a zřejmě vystavěl na patro z tvrdého materiálu. Uprostřed čelní 
fronty byl široký průjezd s velkými vraty, vpravo byl malý vchod 
do tabáčnického skladu, vlevo kupecký krám.

Josef Lazar, zřejmě díky své podnikavosti a na místní poměry 
i relativně vysoké vzdělanosti, pronikl rychle mezi bystřické 
měšťany. Do města ještě tehdy plynul značný zisk z mohutně 
rozvinuté řemeslné výroby, především soukenictví, jehož výrobky 
byly rozváženy i na vzdálené vídeňské trhy, a tak je pochopitelné, 
že zavedení starousedlíci neměli neznámého cizince v oblibě. 
Navíc byl-li ještě dosazen na výhodné místo, rezervované 
především vojenským vysloužilcům, a snažil-li se zavádět 
v zapadlém městě Vysočiny neověřené, mnohdy i dřívější praxí 
zavržené novoty.

Po celé své působení v Bystřici musel čelit mnoha intrikám 
a pomluvám, jak ze strany starší generace bystřických měšťanů, 
tak později i bývalého majitele bystřického panství hraběte 
Mitrovského.
O jeho prvních rozepřích do dnešního dne velice výmluvně 
svědčí dopis kožešníka a měšťana Antonína Bočka, psaný někdy 
kolem roku 1840 a adresovaný synu, moravskému zemskému 
archiváři v Brně, Antonínu Bočkovi mladšímu. V dopise byl Josef 
Lazar obviněn ze zneužívání svého úředního postavení („Juž se 
nechá slyšet že je správcem města, spravuje dobře a hodně krade 
v lesích, má koně silný moc uveze…“), korupce („…ten ouředník 
v Rožínce musel dostat od Lazara tuze moc.“), volebních podvodů 
(„Toho se v Bystřici ještě nestalo, aby Lazar s devíti voty byl…“), Anežka Lazarová, druhá Lazarova žena.
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a jiných nekalostí. Boček starší se pomocí intervence svého syna u gubernie v Brně snažil zabránit jeho zvolení 
městským radním, poukazujíce dokonce na jeho domnělý, jak je však uvedeno výše, ničím nepodložený, 
židovský původ („… překřtěného žida syn…“). 

V roce 1834, tedy krátce po svém usazení ve městě, koupil Josef Lazar za poměrně značnou částku 6 600 
zlatých výsadní dům právovárečný č.p. 2 od Dominika Šmídka. Dům se nacházel v exponovaném místě mezi 
radnicí a tabáčnickým skladem. Již v roce 1839 ho však vyměnil s Jiřím a Josefou Sáblíkovými za dům č.p. 155 
v Koželužské ulici a doplatek 3 600 zlatých. V tomtéž roce – 17. prosince 1939 umírá jeho první žena Josefa. 
Ze šesti dětí prvního manželství dosáhl významného postavení syn Teodor Lazar (nar. 24. září 1834), pozdější 
profesor gymnasia v Brně a ve Znojmě.

Významným v Lazarově životě je rok 1841. Přes všechny překážky je zvolen městským radním a od 
1. května 1841 ustanoven c.k. dvorským dekretem listovním sběrným teprve tehdy oficiálně povolené listovní 
sběrny. Do třetice je rok 1841 pro Josefa Lazara významný: žení se podruhé, a to 1. července 1841 s Anežkou 
Reinhartovou (nar. 1820), sestrou manželky svého „politického spojence“ a vrstevníka Jiřího Sáblíka. Matriční 
zápis uvádí: Josef Lazar, nájemce tabákového skladu a městský správce, 46 letý vdovec, syn Josefa Lazara, 
mýtného v Brně a Margarety roz. Šulcové, dcery Josefa Šulce z domu č. 50; nevěsta panna Anežka, dcera 
Františka Reinhardta, barvíře v Domanínku a Josefy dcery Josefa Śmídka, řezníka a nájemce Panské 
hospody, 22 letá z domu č. 2.

Během čtyřicátých let upevňoval nadále Josef Lazar ve městě svoje postavení. Byl nejen nájemcem 
c.k. Tabáčnického skladu, listovním sběrným – později expeditorem a městským radním, ale též obecním 
hospodářem, v roce 1848 velitelem Národní gardy a posléze od roku 1850 i prvním bystřickým starostou. Při 
svém úřadování ve funkci sběrného i starosty používal zásadně češtinu, musel od ní odstoupit až s utvrzováním 
Bachova absolutismu.

Krátce po porodu třetího dítěte v druhém manželství umřela 27. prosince 1849 druhá Lazarova manželka. 
Do třetice se Josef Lazar oženil 13. srpna 1850 s Františkou Haškovou (nar. 21. června 1829), dcerou 
hospodářského správce na statku v Domanínku. Po roce se manželům narodilo poslední Lazarovo dítě – syn 
Eduard, budoucí doktor práv v Brně.

Také v posledním období svého života po roce 1850 musel Josef Lazar čelit mnoha intrikám, pomluvám 
a anonymním udáním. Především se dostal do sporu s majitelem rožíneckého panství Vladimírem, hrabětem 
Mitrovským. Ten hledal záminku k napadení Josefa Lazara v činnosti teprve se obtížně rozvíjející bystřické 
pošty. Mitrovský chtěl zřejmě bystřickému starostovi dokázat, kdo je větším pánem na Bystřicku, zda on – 
dědičný majitel Bystřice, nebo její obyvatelé, teprve krátce fakticky svobodní. Taktéž se asi pokoušel odčinit 
svůj neúspěch ve věci sídla bystřického soudního okresu, kdy v roce 1850 marně nabízel prostory v zámku 
na Dolní Rožínce pro nově se tvořící územní orgány. Zanedlouho po volbě Josefa Lazara starostou oznámil, 
že nesouhlasí se zařazením svého panství a Dolní Rožínky do bystřického poštovního doručovacího obvodu, 
zřejmě však opět neuspěl.

V roce 1852 obvinil Mitrovský Josefa Lazara z vykradení peněžního dopisu a z porušení pečetě ve sběrně 
a z neoprávněného otevření peněžního dopisu. Za rok na to obdrželo opět Ředitelství pošt v Brně anonymní 
udání na porušení pečetě v bystřické sběrně. K vyšetření všech těchto případů byl do Bystřice poslán poštovní 
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inspektor Navrátil. Po celodenním šetření neshledal však žádné nedostatky, které by potvrzovaly vznesená 
obvinění. Ještě ke konci svého života byl Josef Lazar i se svou ženou vyšetřován přímo na krajském hejtmanství 
v Jihlavě z blíže nespecifikovaného nařčení, a to na přímý popud krajského úřadu.

Josef Lazar zemřel na celkovou tělesnou vyčerpanost 16. září 1864 ve věku 72 let. Až do smrti si udržel 
funkci poštmistra, i když na náhrobní desce je uvedena pouze ta nejméně významná – nájemce tabáčnického 
skladu. V červnu 1864 se uskutečnily volby nového obecního výboru, kde již ani nekandidoval na funkci 
člena.

Poštovní sběrna byla od svých neoficiálních začátků někdy v druhé polovině roku 1837 umístěna 
v c.k. Tabáčnickém skladu v domě Lazarovy sestry Josefy Němečkové. Její syn Adolf Němeček (1833–1859), 
takto synovec Josefa Lazara se oženil s Antonií, rozenou Entnerovou z Unčína. Antonie Němečková se po smrti 
svého muže provdala v roce 1862 za Josefa Sýkoru, obchodníka, a tak přešel dům č.p. 3 na dlouhá léta do rodu 
Sýkorů. Dala by se tím snad odůvodnit i tradice o rodovém vlastnictví pošty v rodině Sýkorů, která přetrvávala 
ve vzpomínkách pamětníků ještě po roce 1970.

Josef Sýkora pomáhal v posledních letech Lazarova života tomuto ve vedení poštovní sběrny. Bylo proto 
logické, že na předcházející Lazarovo doporučení byl po jeho smrti vybrán ze šesti uchazečů právě on. 
V „držení“ rodiny Lazarů a Sýkorů setrvala bystřická pošta až do roku 1922, kdy zemřel syn Josefa Sýkory 
Artur.

Také praneteř Josefa Lazara, dcera Adolfa Němečka a Antonie, později provdané Sýkorové, Adolfina, 
pokračovala v tradici poštovního řemesla. Jejím pozdějším manželem (od roku 1885) byl Sýkorův kupecký 
mládenec, posléze bystřický poštovní expeditor, poštmistr ve Fryšavě, Zdounkách a nakonec do roku 1917 
v Tišnově, c.k. vládní rada Adolf Tálský.

Josef Lazar měl se třemi manželkami celkem 11 dětí, z nichž 6 přežilo dětský věk a založily rodiny. Nejstarší 
Matylda si vzala vdovce Františka Svitavského, městského důchodního, který pocházel ze starého, rozvětveného 
a vlivného bystřického rodu. Brzy po svatbě se stal Svitavský berním úředníkem v Místku, později se rodina 
odstěhovala do Brna. Z pěti dětí nejvyššího postavení dosáhl nejmladší Josef – jako právník se stal zemským 
hejtmanem v Brně.

Nejstarší Lazarův syn Theodor, profesor I. českého gymnázia v Brně, byl poručníkem Vladimíra Vaška 
(známějšího pod pseudonymem Petr Bezruč) a jeho sourozenců, dětí profesora Antonína Vaška. Na brněnské 
poště, kde pracovala druhá dcera Theodora Lazara Josefa, byl zaměstnán, možná jejím přičiněním, i Vladimír 
Vašek. Nejmladší dítě Theodora Lazara byl syn Jaroslav, který jako právník byl po vyhlášení Československé 
republiky v roce 1918 ustanoven prozatímním správcem vrchního státního zastupitelství v Brně. V roce 1926 
byl jmenován vrchním prokurátorem země Moravskoslezské. Snad proto, že byl též žalobcem Klementa 
Gottwalda v některém procesu proti němu, byla celá rodina za minulého režimu nežádoucí.

Nejmladší syn z prvního manželství Ferdinand zůstal v Bystřici, kde se čile zúčastnil veřejného života. Byl 
členem čtenářsko pěveckého spolku Beseda, velitelem spolku vojenských vysloužilců-veteránů, člen obecní 
rady, kde se spolu se starostou Peregrinem Fišou a dalšími radními Josefem Sýkorou, Romanem Janečkem 
a Janem Fišou (až na Janečka byli v příbuzenském vztahu) podílel na řízení věcí veřejných.
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Emilie Lazarová, jediná ze tří dětí, které přežily z druhého manželství, se provdala za učitele Antonína 
Serbouska, který přišel učit v roce 1858 do Bystřice a byl zde také společensky činný, mimo jiné byl 
místopředsedou spolku Beseda. Po smrti své manželky Emilie a svého švagra Ferdinanda Lazara se oženil 
s vdovou Lazarovou.

Nejmladší syn Josefa Lazara a jediné dítě z posledního manželství s Františkou, rozenou Haškovou 
z Domanínka, se oženil s nejstarší dcerou pozdějšího starosty Peregrina Fiši a tím i sestrou nejdéle působícího 
bystřického starosty Edmunda Fiši Marií. Vystudoval práva, jako dvaatřicetiletý však v Brně umírá. Taktéž brzy 
zemřela jeho žena Marie. Ze tří jejich dětí nejstarší Mimi studovala filozofii na Sorbonně v Paříži, ovládala 
sedm řečí, výborně hrála na klavír a byla vychovatelkou ve významných šlechtických a podnikatelských 
rodinách (naposledy např. u Thyssena v Mühlheinu u Kolína nad Rýnem). Syn Edmund se narodil v Bystřici, 
pro nedostatek financí na studium nastoupil do vojska, v průběhu světové války byl zajat v Itálii, kde vstoupil 
do čsl. legií. Po návratu sloužil jako důstojník v různých posádkách; po penzionování dožil se svou starší 
sestrou Mimi v Brně. Nejmladší dcera Olga vystudovala učitelský ústav, provdala se za Slováka MUDr. Igora 
Dulu z významné slovenské vlastenecké rodiny. Po roce 1918 byl Igor Dula županem, zúčastnil se slovenského 
národního povstání a po roce 1945 byl v Bratislavě viceprezidentem.
Tolik k osudům Josefa Lazara, prvního voleného bystřického starosty, a jeho potomků. Ne všichni z jeho 
dětí a vnuků měli snadnou startovací dráhu, žádný se však ve světě neztratil a většina dosáhla významného 
postavení. Tyto osudy svědčí o mnohém: nejen přiměřené hmotné zabezpečení, ale především rodinná 
výchova, píle a cílevědomost vedou k úspěchu. Josef Lazar po příchodu do Bystřice budoval kousek po kousku 
svou budoucnost. Zemřely mu dvě manželky a pět dětí. Obrovský požár města v roce 1841 postihl všechny 
obyvatele bez rozdílu. Následoval hluboký úpadek města prohloubený krizí rukodělné řemeslné výroby. 
Zejména děti z prvních dvou manželství neměly dětství jednoduché. Je však zajímavé, že podobného úspěchu 
dosáhli i mladí příslušníci jiných bystřických rodů: Svitavských, Jelínků, Šmídků, Schwarzerů, Bohuňovských, 
Dědků a jiných, a to doslova po celém světě.

Poslední odstavce jsem zkráceně převzal z jedné z posledních prací Bohuše Schwarzera Osudy Lazarových 
(Ze staré Bystřice – díl 14.).


