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P Ř E D M L U V A

V roce 1999 obohatila sbírky Poštovního muzea rukopisná práce pana Richarda Hrčka Historie 
poštovnictví na Krnovsku. S panem Hrčkem jsem se v tom roce setkal v Krnově, když jsem, spolu s ředitelem 
Poštovního muzea panem PhDr. Pavlem Čtvrtníkem a s dalšími kolegy z České pošty, přejímal v Krnovských 
železničních opravnách a strojírnách restaurovaný historický vagón   vlakové pošty řady F z roku 1929 a pan 
Hrček nám při této příležitosti předal původní rukopis své práce. Š�astná shoda okolností tak přispěla našemu 
muzeu ke zkvalitnění i rozšíření sbírek u dvou sbírkových předmětů. Od té doby uplynulo pět let a práce 
pana Richarda Hrčka se dočkala svého vydání.

Pan Richard Hrček je povoláním pedagog. Umístěnka tohoto rodáka z Novojičínska přivedla v roce 
1952 do Krnova, kde nastoupil kantorskou dráhu. Přes 30 let vyučoval hudební výchovu na tamější střední 
pedagogické škole, v současnosti je aktivní důchodce. Zájem o filatelii, vztah k regionu a zjištění, jak málo je 
zpracována historie poštovnictví na Krnovsku, jej přivedly k badatelskému úsilí a psacímu stolu.

Historie poštovnictví je obor, který nad jiné přitahuje pozornost řady nadšených amatérských historiků 
- filatelistů. Za dobu existence Poštovního muzea se nám a našim předchůdcům podařilo shromáždit velké 
množství prací o dějinách pošty z řad píšících filatelistů a regionálních badatelů, jež každá svým způsobem, 
žádná však zcela zbytečně, obohacuje a prohlubuje naše znalosti. Troufám si tvrdit, že práce pana Hrčka patří 
k těm výjimečným.

Díla, mapující regionální historii poštovnictví, jsou obzvláště cenná. Doplňují totiž všeobecné práce 
o dějinách našeho oboru, které již z povahy věci nemohou postihnout všechny detaily, každou poštu, každou 
jednotlivost. Tvoří tak základní kameny mozaiky našeho poznání a dlužno podotknout, že mozaika poznání 
poštovní historie Čech, Moravy a Slezska není zdaleka vyplněna.

Téměř sto padesát stránek rukopisu Historie poštovnictví na Krnovsku je logicky členěno do čtyř 
kapitol, z nichž každá zahrnuje jedno důležité období – počátky od 17. století do roku 1918, 1. ČSR, léta druhé 
světové války a poválečné období až do současnosti. Toto členění umožnilo autorovi širší reflexi historicko 
politických i hospodářských souvislostí, což činní práci zajímavou a dává jí další rozměr. Vysvětlení těchto 
souvislostí je obzvláš� důležité pro region autorova zájmu – tuto část Slezska, ležící mimo hlavní dopravní 
a hospodářská centra a přesto poštovně důležitou a zajímavou. Kontext politických dějin obzvláš� vynikne 
v kapitolách o 1. ČSR a o poště za druhé světové války. Převážně německé osídlení předznamenalo mnohé 
dramatické a rozporuplné osudy a události. Dobrým autorovým počinem bylo, pokud to umožňuje podstata 
věci, zachovávat totožné vnitřní členění jednotlivých kapitol. Přispívá to k přehlednosti a čitelnosti. Vyvážený 
zájem je věnován filatelii a jejím sběratelským oborům.

Mimořádné ocenění zasluhují podkapitoly, jež pojednávají o poštovní dopravě a přepravě. Perfektně 
zpracované přepravní vazby v regionu, včetně spojů vlakových pošt, motorizace pošty atd. snad nepotřebují 
žádné další doplnění. Navíc jsou bohatě ilustrovány, včetně mapek, což platí i o provozních záležitostech 
pošty s nákresy provozních prostor důležitých pošt. Kvalitních ilustrací je vůbec dostatek. Autor neopomněl 
ani telegrafní a telefonní službu, tvořící po téměř sto padesát let nedílnou součást pošty. Neobsáhlejší je 
kapitola věnovaná období po roce 1945. Je to ku prospěchu věci, protože „současnost“ bývá opomíjena ke 
škodě paměti příštích generací. Práce je zajímavá i pro důkladné místopisné a personální údaje.

Autorovi nelze vytknout absenci bohatého poznámkového aparátu, uváděných citací a seznamu 
literatury a pramenů. Svědčí to tom, že šel skutečně „ad fontes“, a to je znamením nejen solidnosti, ale 
i skutečně hlubokého zájmu a lásky k historii. Nezbývá, než autorovi a publikaci Historie poštovnictví na 
Krnovsku popřát mnoho spokojených čtenářů.

 PhDr. Jan Galuška
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Ú V O D E M

Zpracování historie poštovnictví na Krnovsku přináší zajímavý a ne zcela běžný pohled na tento 
region. Při studiu materiálu jsem mohl některé dosud platné údaje potvrdit, jiné opravit a několik nových 
objevit. Prameny pro tuto práci mi byly:

1. filatelistické publikace, a� už je to Monografie čs. známek či jiné příručky nebo časopisecké články, v menší 
míře dokumenty jiného zaměření (obecně poštovního, historického a regionálního rázu),

2. místní tisk, tj. noviny z let 1850-1943, eventuálně jejich přílohy, 
3. archivní dokumentární materiál ze Státního archivu Bruntál, pracoviště  Krnov (OA K), Zemského archivu 

v Opavě (ZA, ZV), v omezené míře ze Zemského archivu v Olomouci (ZA O) a z Poštovního musea 
v Praze.

Z hlediska hodnověrnosti přináší nejcennější poznatky archivní materiál a soudobý tisk. Zprávy 
v novinách totiž reagují na hlášení o skutečném stavu, většinou ex post, někdy i citují úřední zprávy. Naproti 
tomu MONOGRAFIE uvádí hlavně při zřizování pošt asi 90% dat nesprávných. Kniha Heinricha Schuliga je 
dost podrobná, ale také obsahuje několik vážných omylů, kromě občasných neúplných údajů. Jejich výčet 
uvádím mezi literaturou.

Z hlediska časového členění se celá historie dá rozdělit do tří období:

A. od 17. století do r. 1918, 
B. od r. 1918 do konce 2. světové války (se samostatným oddílem 1938-1945), 
C. od r. 1945 do současnosti.

Při odkazech na prameny užívám bu� číselného označení nebo písmenných zkratek. Zkratky jsou 
výhodnější při častém uvádění, např. novin. 

Velkou pomoc mi prokázaly při studiu materiálu pracovnice archivů, jmenovitě PhDr. Libuše Fiedlerová 
a PhDr. Jana Kramplová z Krnova, ze Zemského archivu v Opavě PhDr. Jarmila Štěrbová. 

Největšími přispěvateli poštovních razítek z období Rakouska byli PhDr.Martin Košútek, Zdeněk Stupal 
a Vladimír Blucha; z oblasti VLP pomohl sedmi razítky Pavel Sollich a dvěma dr. Alois Těšitel. R-nálepky mi 
dodali PhDr. M. Košútek a Jiří Kratochvíl. Těm všem velice děkuji. Další materiál jsem našel v krnovském 
a opavském archivu.

 Krnov 1995, 2004
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Seznam zkratek 
označujících odkazy na využívaný pramenný materiál a instituce

BSP brigády socialistické práce
DP Deutsche Post
E Das Echo
Evid Evidence o zřizování pošt.úřadů
EvKZ Evidenční knihy zaměstnanců poštovního úřadu v ….
JA Jägerndorfer Anzeiger
JB Jägerndorfer Bezirkszeitung
JL Jägerndorfer Ländchen
JP Jägerndorfer Presse
JŘKP Jízdní řády a kartovací přehledy
JZ Jägerndorfer Zeitung
KB Kursbuch (jízdní řád)
KSS Krajská správa spojů 
Lr Landrat
M, MONO Monografie čs.známek
MNV I, II .. fond MNV obce … a pořadí svozu
MSK, OSK Místní správní komise, Okresní ….
NF Národní fronta
NK Noviny Krnovska (SOA K)
NT Neues Tagblatt
NV Národní výbor, O = Okresní, K = Krajský 
OVě Okresní věstník  Krnov, Okresní věstník pro správní okres  Krnov
OŽK Obchodní a živnostenská komora
P 1 (2, 3 ….) Obrazová příloha černobílá a číslo obrázku
Pb 1 (2, 3 …..) Obrazová příloha barevná a číslo obrázku
R Rejstříky korespondence ŘP   Opava
ŘP, ŘPaTg Ředitelství pošt   Opava, Ředitelství pošt a telegrafů
S Schulig, Ein Heimatbuch
SB Schlesische Blätter
SH Schlesische Heimat
SOA B Státní okresní archiv Bruntál
SOA K Státní okresní archiv, pracoviště  Krnov
SOA Op Státní okresní archiv   Opava
SVK Státní vědecká knihovna   Olomouc
SVTH Smluvní veřejná telefonní hovorna
VTH, VTS Veřejná telefonní hovorna, Veřejná telefonní stanice
ZA Ol Zemský archiv   Olomouc
ZA Op Zemský archiv   Opava
ZK závodní klub
ZNV Expozitura ZemNV v Ostravě — viz KNV/ZNV v ZA
ZpONV Zpravodaj ONV Bruntál (SOA K)
ZV Zemská vláda (  Opava)

     
     
     
        

Historie poštovnictví na Krnovsku
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PhDr. Martinu Košútkovi
in memoriam

     

A

 O D  1 7 .  S T O L E T Í  D O  R .  1 9 1 8

Nejstarší období uvádím statí Z historie krnovské pošty z pera PhDr. Martina KOŠÚTKA. Její obsah nemá pevný 
systém a má různý poměr i výběr faktů; byl totiž sepsán jako popularizační práce. Nicméně text je zpracován tak zdařile 
a čtivě, že by bylo přečinem do něho zasahovat doplňky. Ostatně to byla první solidnější práce o krnovské poště v českém 
jazyce, a tudíž se nesluší ji jakkoli upravovat.

Z historie krnovské pošty
Každý dům, každá stavba má svou historii. Dům v Krnově na Hlavním náměstí 4, v minulosti známý 

pod názvem Stará pošta, byl úzce spjat s dějinami poštovnictví ve městě. V době ohrožení tureckým vojskem 
a na počátku třicetileté války si vytvořila některá města naší oblasti, například   Opava,   Olomouc, Těšín,  Krnov, 
Nový Jičín, vzájemnou informační kurýrní sí�, jejímž prostřednictvím měla být zpravena o hrozícím nebezpečí. 
V prosinci roku 1630 se v Krnově připomíná pěší posel v souvislosti s přeložením poštovní trasy z Wrocławi 
přes  Krnov do Opavy. Na konci roku 1632 byla z příkazu císaře zřízena ordinární jízdní poštovní trasa 
z Wrocławi přes Nysu,   Prudnik,  Krnov, Opavu, Dvorce, Šternberk a   Olomouc do Vídně. Byla to již skutečná 
poštovní trasa: postilioni po ní po zaplacení určeného poplatku dopravovali také soukromé dopisy. Tato 
poštovní linka, kterou zřídila Slezská komora, protože svobodný pán Paar, jehož rodina dostala poštovní regál 
od císaře dědičně, její provoz nezajistil, byla však v činnosti jen krátkou dobu: do vpádu švédského vojska do 
našeho kraje. Roku 1655 byla poštovní trasa z Prudniku na  Głubczyce a Racibórz pro její ohrožení válečnými 
událostmi nahrazena trasou vedoucí z Prudniku na  Krnov, Opavu, Bohumín a Těšín. Následujícího roku byl 
na popud zemské vlády ustaven v Krnově, obdobně jako v některých dalších městech, pěší posel. K roku 
1663 se dovídáme o poštovní lince Fryštát (dnes část Karviné)–Bohumín–  Opava– Krnov, odkud pak dále 
pokračovala do Wrocławi. V roce 1670 bylo zřízeno poštovní spojení z Wrocławi přes  Krnov, Horní Benešov 
a Dvorce do Jívové. Roku 1683, v době obležení Vídně tureckým vojskem, byla dnem i nocí v provozu 
jízdní pošta spojující města v Rakousku přes Brno,   Olomouc a  Krnov s Wrocławí. Téhož roku byla obnovena 
poštovní linka z Nysy do Prudniku, Krnova a Opavy a prodloužena do Bohumína a Těšína.

Skutečnost, že  Krnov byl důležitým mezičlánkem dálkových poštovních spojů, hrála významnou úlohu 
při zřízení poštovního úřadu ve městě. Krnovská pošta zahájila činnost pravděpodobně v roce 1701. Prvním 
poštmistrem v Krnově byl Leopold Kristián Wittwer, majitel pravovárečného domu č. 157, který odkoupil 
12. dubna 1701 od své ženy Zuzany (dům č. 157 stál na místě dnešní prodejny zeleniny a ovoce na Hlavním 
náměstí č. 33). Poštovní úřad v Krnově byl úřadem dědičným a v jeho čele stál „dědičný poštmistr v Krnově“, 
jenž na určeném úseku zajiš�oval dopravu dopisů, balíků, osob i jejich zavazadel. Leopold Kristián Wittwer, 
který vedle svého poštmistrovského úřadu ještě zastával funkci městského výběrčího poplatků za právo vařit 
a čepovat pivo, však zanedlouho po nástupu do úřadu zemřel. Již 8. června 1703 prodala vdova Helena 
Apolonie Wittwerová (poštmistr byl dvakrát ženat) dům č. 157 a další majetek za 5000 slezských tolarů svému 
snoubenci Karlu Bedřichu Müllerovi, dalšímu poštmistru v Krnově. Z krnovských poštmistrů 18. století vynikal 

od 17. století do r. 1918
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Müllerův ze� Jan Josef Poppe, který uměl velmi dobře latinsky, česky i německy. Zemřel asi roku 1793; 
27. října 1793 prodali dědicové jeho dům na Hlubčické ulici.

Později zastával úřad dědičného poštmistra Josef Weidinger. Úřadoval již ve svém domě č. 77 na 
Horním náměstí (dnes Hlavní náměstí 4). Zemřel 19. dubna 1776. Vdově Josefě Weidingerové vznikla 
zničujícím požárem města dne 1. dubna 1779 škoda 2000 zlatých, když její dům č. 77, obdobně jako více 
než dvě stě budov ve městě, lehl popelem. Po tomto katastrofálním požáru byl také dům č. 77, podobně 
jako ostatní požárem postižené domy, znovu vybudován (obnovena byla i fasáda z 1. poloviny 18. století) 
a získal v podstatě dnešní podobu. Na rozdíl od současného stavu se však v přízemí po obou stranách 
klenutého vjezdu nacházela dvě okna. V prostorném dvoře byly stáje pro koně i dost místa pro poštovní vozy. 
V zadním traktu domu se navíc nacházela i sladovna, protože majitelé domu jako vlastníci jednoho ze 161 
pravovárečných domů v městě užívali šenkovního práva.

Dědičný poštovní úřad přešel později na rodinu Sperlovu. Obnovené císařské privilegium vydané 
vdově po krnovském poštmistru Filipině Sperlové dne 25. června 1798 potvrzuje, že úřad poštmistra v Krnově 
mohli zdědit nejen její synové, nýbrž i dcery. Když se její dcera provdala za Karla Jacobiho d’Ecolm, přešlo 
roku 1820 se souhlasem Filipiny Sperlové poštmistrovství spolu s domem č. 77 a příslušným majetkem do 
rodiny Jacobi d’Ecolm, jejíž příslušníci byli v Krnově poštmistry až do roku 1875.

Rod svobodných pánů Jacobi d’Ecolm pocházel z Nizozemí. Dědeček Karla Jacobiho se za vlády Marie 
Terezie přestěhoval do Vídně, otec se pak jako nadporučík krnovské vojenské posádky oženil s dcerou 
ovdovělé poštmistryně. Vzdal se vojenské kariéry a pečoval nadále o spojení Krnova s ostatním světem. Karel 
Jacobi d’Ecolm zemřel roku 1838. Po dobu nezletilosti jeho stejnojmenného syna vedl poštovní úřad jeho 
poručník, lékárník Jan Spatzier (1806-1883), autor mnoha vlastivědných statí, jenž všechen svůj volný čas 
věnoval historii Krnova a Krnovska. Karel Jacobi d’Ecolm mladší převzal vedení poštovního úřadu roku 
1844. Když se v revolučním roce 1848 ustavila i v Krnově národní garda, byl Karel Jacobi zvolen velitelem 
4. setniny krnovského praporu národní gardy. Měl hodnost setníka. (Národní garda v Krnově sestávala 
z jednoho praporu se čtyřmi setninami.) Později, v 50. a 60. letech minulého století, zasedal Karel Jacobi 
d’Ecolm v městské radě.

Za posledních dědičných poštmistrů tvořil personál krnovské pošty poštmistr, poštovní expedient 
a listonoš.

Poštmistr patřil k nejváženějším občanům města. Jeho příjmy byly relativně vysoké: není divu, že se 
poštmistři obvykle domohli značného majetku. K zajištění poštovního provozu (na vypravování poštovních 
zásilek a poštovních vozů) jim stát přispíval tzv. paušálem, jehož výše činila zpočátku 200, později 300, 400 
a nakonec 600 zlatých ročně. Dalším zdrojem příjmu byly manipulační poplatky. Mnohem větší obnos však 
tvořily příjmy získané za dopravu cestujících a zavazadel. Jako majitel pošty a poštovních spřežení (koní 
i vozů) měl poštmistr právo vybírat částky určené poštovním ředitelstvím za poskytnuté jízdy spěšných vozů, 
tlumokových poštovních vozů, tzv. brankardové jízdy, vypravování kurýrních jízd, za sjednání štafet (jízd 
zvláštního spěšného posla) a zvláštních jízd poštovních vozů.

Vlastní úřadování se odbývalo v prostorné klenuté poštovní kanceláři. Nacházela se v levé části domu 
v přízemí a její okna poskytovala výhled na náměstí. Protože poštmistr docházel do kanceláře jen v zvláš� 
nutných případech, vládl tam po většinu času poštovní expeditor. Jmenoval ho poštmistr a poštovní ředitelství 
jeho jmenování schvalovalo. Expeditor přebíral k dopravě dopisy a balíky a přejímal také zásilky, které do 
města přicházely. Byl rovněž odpovědný za to, že dvakrát týdně proběhly předepsané jízdy na poštovních 
linkách  Krnov–  Opava (tlumokovým vozem),  Krnov– Město  Albrechtice (kariolním vozem) a  Krnov–   Zlaté Hory 
přes   Heřmanovice (tlumokovým vozem). Dvakrát v týdnu do Krnova přijížděl také jízdní posel z Głubczyc.

Příjezd poštovního vozu do města byl událostí. Když strážci městských bran zaslechli zvuk postilionovy 
trubky, byli povinni okamžitě otevřít bránu. Zřejmě však vždy nesplnili svou povinnost podle předpisu, 
protože v roce 1796 si opavská pošta u krajského úřadu stěžovala, že městští branní v Krnově nechávají 
postiliony čekat před zavřenou branou. Když poštovní vůz vjížděl do města, bylo postilionovou povinností jet 
klusem a přitom troubit na poštovní trubku. Postilioni si dávali na obojím zvláště záležet, když se svým vozem 
směřovali přes krnovské náměstí k budově pošty.

Listonoš roznášel krnovským měš�anům poštovní zásilky, především dopisy. Jeho výdělek byl nízký, 
uvážíme-li, že za každou doručenou zásilku vybíral po jednom krejcaru. Listonoši si proto byli nuceni 
přivydělávat. Často byli zároveň strážci nejmenší z městských bran, fortny, v jejíž vížce pak také bydleli. 
Ještě v 60. letech 19. století tam krnovský listonoš se ženou a synem obýval jednu vlhkou místnost, která 
byla osvětlena jen malým okénkem. Funkci branného však již nezastával: fortna pozbyla svého účelu v roce 
1854.
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Protože na vesnice pošta doručována nebyla, zůstávaly zásilky pro adresáty žijící ve vsích v okolí 
Krnova ležet na krnovské poště, dokud pro ně jednotlivé obce nevyslaly posly. Například staropurkartickým 
občanům dopravoval zásilky zvláštní posel až do roku 1872. K okrsku krnovského poštovního úřadu příslušely 
obce Brantice, Býkov, Čaková,  Dubnice,  Hoš�álkovy,  Chářová,   Chomýž,   Kostelec, Krásné Loučky, Krasov, 
Linhartovy, Loučky,  Staré Purkartice,   Úvalno a  Zátor.

K výraznému zvýšení provozu na poštovních linkách procházejících Krnovem došlo ve 30. letech 
19. století. Roku 1831 byla dokončena výstavba „erární“ silnice z Opavy do Krnova a v následujících čtyřech 
letech byla prodloužena přes  Město  Albrechtice a Třemešnou do Bartultovic. Pošta přijížděla do Krnova 
několikrát týdně, příliv cestujících stále rostl. Směřovali především do nedávno založených Lázní Jeseníku, 
které díky vodoléčbě, která tam byla praktikována, získaly rychle světovou pověst. Je pravděpodobné, že 
služeb krnovské pošty použil při svých cestách za zdravím do Lázní Jeseníku i velký ruský spisovatel Nikolaj 
Vasiljevič Gogol.

Aby krnovský poštmistr vyhověl požadavkům cestujících, potřeboval v době lázeňské sezóny 12 a více 
párů koní, přikoupil další vozy a najal potřebný personál. Majetní cestující si mohli zaplatit zvláštní dostavník. 
Ostatní se museli spokojit s poštovními tlumokovými vozy. Cesta tlumokovým vozem však byla poměrně 
dobrodružná: nejenže cestující někdy museli v obtížněji sjízdných úsecích vystoupit a pomoci vůz tlačit, ale 
složením poplatku na poštovním úřadě ještě neměli zaručeno, že skutečně odcestují, byl-li vůz plně obsazen 
již v některé z předchozích stanic. Protože tlumokové vozy byly určeny především k dopravě listovní pošty, 
peněz a nákladních zásilek, nebyly příliš prostorné. Mohli se do nich vměstnat jen tři, případně čtyři cestující 
se zavazadly.

Bylo však mlčky trpěno, aby si zájemce o jízdu, na něhož se nedostalo, zajistil prostřednictvím 
spropitného místo vedle postiliona na kozlíku. Ani tam však, nehledě na případnou nepřízeň počasí, nebylo 
cestování jisté ani zrovna pohodlné. Postilion obvykle totiž pod vlivem spropitného slíbil tutéž výsadu ještě 
jednomu či dvěma černým pasažérům, kteří se za městem bez okolků drali na kozlík.

Roku 1855 dospěla výstavba železnice do Opavy. Protože pošta nemohla zajistit přepravu všech 
cestujících směřujících z Opavy do Jeseníků a na Osoblažsko, dávalo mnoho z nich přednost soukromým 
„omnibusům“, vozům dlouhým 5 až 6 metrů, které pojaly 20 cestujících se zavazadly a jejichž stanoviště bylo 
v Krnově na náměstí před hostincem U černého orla. Dobové zprávy chválí pohodlnost a vybavení omnibusů: 
měly polštářování a dokonce zasklená okna. Překonání vzdálenosti mezi Krnovem a Opavou trvalo tři a půl 
hodiny (s nezbytnou zastávkou v hostinci ve Skrochovicích). Cestující si však tuto rychlost velmi pochvalovali: 
cestu z Krnova do Opavy a zpět mohli totiž zvládnout za jediný den! Poštovní služby byly za dob dědičných 
poštmistrů drahé a navíc nespolehlivé a pomalé. Poslat dopis například do Opavy bylo ještě v 70. letech 
19. století přepychem; ještě roku 1870 krnovský posel v místním listu Echo inzeroval, že každé pondělí 
a pátek koná pochůzky do Opavy. Výmluvná je i „diskuse“ mezi krnovským poštovním expedientem Bielským 
a jedním z cestujících, která v roce 1872 proběhla na stránkách listu Echo. Onen cestující si rozhořčeně 
stěžoval, že ačkoliv byl k jízdě tlumokovým vozem nahlášen a dokonce přislíbil dvojnásobné spropitné, 
musel slézt z kozlíku, protože místa vedle postiliona bylo zapotřebí k přepravě poštovních zásilek. Nejinak se 
vedlo i dalším dvěma cestujícím. Všem bylo sděleno, že snad odcestují následujícího dne. Obě „diskutující“ 
strany byly velmi rozezleny, soudě podle výrazů, jimiž se navzájem častovaly (mimo jiné bylo použito slov 
impertinence, drzost, nestydatý lhář, vrchol spros�áctví…).

1. října 1872 byl zahájen provoz na železničních tratích  Krnov–  Olomouc a  Krnov–  Jindřichov ve Slezsku 
a o měsíc později na trati  Krnov–  Opava. Poštovním vozům vyvstala konkurence, s níž nemohly úspěšně 
soutěžit. S rychlým rozvojem průmyslu byly i na poštovnictví kladeny stále větší nároky. Dosavadní organizace 
pošt se přežila. V roce 1875 bylo proto poštovnictví zestátněno. Éra dědičných poštmistrů skončila. Krnovská 
pošta se přestěhovala do pronajatého domu č. 257 (stál na dnešním náměstí Minoritů na místě Komerční 
banky). V těchto prostorách se pak poštovní úřad nacházel až do roku 1913. V roce 1886 přešel do správy 
pošty i místní telegrafní úřad (telegrafní stanice byla ve městě zřízena už 1. října 1862) a 22. listopadu 1890 
získal  Krnov i telefonní spojení.

Roku 1874, dva roky po napojení města na železniční sí�, byla zřízena pošta i při krnovském nádraží. 
K ní byla roku 1882 přičleněna pobočka poštovní spořitelny. V roce 1890 byl tento poštovní úřad napojen na 
telefonní sí� a roku 1896 na sí� telegrafní.

Množství poštovních zásilek prudce stoupalo. Vzrůstal také počet poštovních zaměstnanců. Postupně 
se zlepšovala i kvalita poštovních služeb. V roce 1912 byla vystavěna budova krnovské hlavní pošty (dnes 
pošta    Krnov 1) a počátkem května 1913 v ní byl zahájen provoz. V dějinách poštovnictví v Krnově nastala 
nová kapitola.

od 17. století do r. 1918
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Sta� PhDr. M. Košútka byla otištěna z jeho pozůstalosti ve vlastivědném časopise KRNOVSKO, II. ediční řadě, č. 3.

Důkladnější, přesnější a také z jiných pohledů je ukázka z obsáhlejší studie o historii pošty na severní 
Moravě od Oldřicha TOVAČOVSKÉHO. Tato ukázka či sta� byla otištěna v časopise Pošta a PNS, ročník XXIV–
1986, č. 2. Podávám ji zde v úplnosti, i když závěrečné odstavce patří až do oddílu B a C. Sta� je pojata spíše 
historicky, nikoli populárně. Velmi podrobně se zabývá 18. a 19. stoletím. Okruh námětů je však nevyvážený: 
starší doba obsahuje kromě osob poštmistrů i další poměry, včetně dopravy, zatímco 20. století jen přehled 
jmen. Jsou tu dokonce i věcné omyly. Některé lze přičíst na vrub tiskových chyb, další však jsou vážným 
opomenutím autora. Konkrétně: mezi poštovními úřady v okrese  Krnov v polovině 19. století chybí   Osoblaha 
a ve výčtu poštovních úřadů v roce 1921 chybí celé okrsky   Osoblaha a   Jindřichov.

[Poznámka RH: sta� přetiskuji přesně, se všemi chybami tiskovými. Eventuální opravy uvádím značkou RH.]

KRNOV
Nejstarší zprávy o poštovnictví v krnovském kraji jsou z první poloviny 17. století. V prosinci roku 

1630 byl ustanoven v Krnově (podle sdělení brněnské komise pro sepsání dějin poštovnictví na Moravě a ve 
Slezsku) pěší posel.

V r. 1632 procházel Krnovem pravidelný poštovní kurz z Vratislavi do Vídně, r. 1663 byl v provozu 
poštovní kurz z Fryštátu do Bohumína, Opavy a Krnova směřující dále k Vratislavi a v témže roce dostalo 
hejtmanství v Krnově příkaz ke zřízení pojízdné pošty mezi Krnovem a Hlubčicemi. Roku 1670 byl napojen 
vratislavský kurz procházející Krnovem a Horním Benešovem ve Dvorcích na dočasný spoj do Opavy, 
Ratiboře a Čenstochové a v době od 11. července do 12. září 1683, kdy Turci obléhali   Vídeň, byla udržována 
ve dne v noci pravidelná jízdní pošta z Rakouska přes Brno,   Olomouc a  Krnov do Vratislavi. Roku 1701 
vznikl v Krnově trvalý poštovní úřad a první známý poštmistr se jmenoval Kristyan Leopold Wittwer, měš�an 
a výběrčí dávek z piva. Měl v povinnosti udržovat poštovní provoz, zajiš�ovat nerušenou dopravu štafet, tj. 
poštovních jezdců (kurýrů) a rychlých poslů na koních a dopravovat dopisy, cestující se zavazadly i balíky 
mezi Krnovem a Městem  Albrechtice, což zajiš�ovala tak zvaná kariolková pošta. V 18. století a na počátku 
19. století nebyla poštovní a osobní doprava na Krnovsku zvláš� čilá, byla ale stálá. Poštmistr Wittwer vlastnil 
(podle gruntovní knihy) pravovárečný dům č. 157 na náměstí vedle obecního domu (dnes Hlavní náměstí, 
kde te� stojí nový dům č. 33, prodejna ovoce a zeleniny), který koupil 12. dubna 1701 od své matky Anny 
Zuzany Wittwerové, rozené Jäklové. 8. června 1703 vdova po zemřelém Kristyanu Leopoldu Wittwerovi 
Helena Apolena Wittwerová, rozená Schlebitrová, [RH: tisková chyba – Schlebitzová] prodala tento dům č. 157 
i další majetek svému snoubenci Karlu Bedřichu Müllerovi, správci poštovního úřadu v Krnově.

19. května 1705 však poštmistr Müller dům prodal, nebo� zdědil po svém tchánovi Schlebitzovi dům 
na Hlubčické ulici, k němuž přikoupil 14. listopadu 1716 ještě vedlejší šenkovní dům včetně zahrady a polí. 
Müllerovým nástupcem v úřadě se stal jeho ze� Jan Josef Poppe a po jeho smrti prodali dědicové 27. října 
1739 dům i majetek jircháři Leopoldu Grossovi.

Dalším poštmistrem v Krnově se stal Josef Weidinger, který úřadoval ve svém domě č. 77 na tehdejším 
Horním náměstí. Je to dnešní Hlavní náměstí a dům má číslo 4. Nedávno byl renovován a v r. 1980 byl zde 
otevřen Dům textilu. [Pozn. RH: v r. 1995 je tu pivnice a Zemská banka]. Původní ozdobná fasáda se zachovala 
do dnešní doby a je velmi pěkná. Pošta byla umístěna v levé klenuté části domu v přízemí, dnes je zde 
sběrna prádla [RH: 1995 pivnice]. Za Weidingera bylo na poště vše v pořádku. Při evidenci poštovních úřadů 
12. listopadu 1790, po provedení prošetření, oznámil krnovský krajský úřad, že tamní poštmistr udržuje 
v dobrém stavu 7 koní, 3 kalesy a má 3 pacholky k dopravě.

16. prosince 1797 získala dědičné právo na poštovní úřad a převzala darovaný dům č. 77 s právem 
várečným, pole, louky, kovářskou dílnu v Hlubčické čtvrti po zemřelé matce, vdově Josefě Weidingerové, 
dcera Filipina Weidingerová, provdaná Šperlová. 25. června 1798 jí bylo toto právo dědičné pošty v domě 
č. 77 potvrzeno císařem Františkem II. Manželé Šperlovi měli dvě děti, syna Josefa a dceru Annu, která se 
později provdala za barona Jacobiho d’Ecolm, syn Josef zastával úřad c. k. knihovníka. Poštovní úřad v Krnově 
administroval od r. 1798 Karel Šperl za asistence jím placeného expeditora Ant. Peschkeho. Šperl vykonával 
jen nejnutnější služby s úmyslem, že převede poštu, jakmile to bude možné, na své děti. Udržoval 4 koně 
a zajiš�oval dopravu pošty do Opavy a Prudniku, 3 míle vzdálených, po špatných cestách, na nichž koně velmi 
trpěli. Výdělek měl jen z pošty, dům nepřinášel žádný užitek — úřední místnost, byt poštovního expeditora 
a kůlnu pro dostavník, poskytoval bezplatně. Na stanici nevládly dobré poměry.

Dekret dvorské komory vyřešil situaci tak, že ustanovil 9. září 1820 administrátorem poštovní 
stanice v Krnově šlechtice Jana Jacobiho d’Ecolm. (Pro zavedení pořádku na této stanici bylo totiž třeba 

Historie poštovnictví na Krnovsku



 — (11

zajistit kontrolujícího poštovního úředníka, propustit písaře Bergera, který nevykonal přísahu a dopustil se 
zpronevěry, odvolat přestárlého administrátora Šperla a obsadit dočasně místo zmíněným Janem Jacobim 
d’Ecolm, manželem spoludědičky krnovské poštovní stanice, který musel složit předepsanou zkoušku, aby 
mohl později převzít místo kontrolujícího poštovního úředníka na hraničním poštovním úřadě v Krnově.

Po smrti matky Filipiny Šperlové a bratra Josefa připadl veškerý majetek, včetně domu č. 77, 
18. dubna 1827 pozůstalé zákonné dědičce Anně, baronce Jacobi (rozené Šperlové) a dekretem dvorské komory 
z 31. 1. 1928 [sic! – RH: zřejmá tisková chyba, 1828] jí byla propůjčena uvolněná poštovní stanice v Krnově 
s podmínkou, že povede poštovní službu se svým manželem nebo se zkoušeným poštovním písařem, 
za něhož by ručila. Rozhodla se vést poštu s manželem. A jaké výdělky poskytovala poštovní živnost? 
Do doby, pokud byla sazba za dopis 4 kr., činil podíl z vyúčtovaného poštovného na poštovní stanici 
v Krnově polovinu. Po zvýšení sazeb a po zavedení nového systému poplatků (rozdělení do 7 skupin podle 
vzdálenosti), který nebyl určen k prospěchu poštmistrů, ale státu, stanovil císař, počínaje 1. únorem 1828, 
podíl z listovní pošty pro dědičnou poštovní stanici v Krnově na 1/3 celkového zúčtování. U vozové pošty 
připadlo poštovní stanici v Krnově 5% z podílu, kartovací příspěvek činil ročně 60 zlatých, roční paušál 
za úřední výdaje 20 zl., za zajiš�ování balíkové služby 15 zl. a za nájem kůlny 8 zlatých.

22. února 1837, po smrti baronky Anny Jacobi d’Ecolm (manžel Jan Jacobi d’Ecolm zemřel 28. listopadu 
1836), přešel majetek na nezletilé děti Karla a Matyldu. 1. prosince 1841 administroval poštu Karel Jacobi 
d’Ecolm (v té době vypravovala poštovní stanice denně rychlé jízdy do Opavy a města Albrechtic [!Města 
– RH]), 25. září 1845 mu sestra Matylda postoupila podíl spoludědictví za 10 000 zlatých. Od té doby vedl 
krnovskou poštovní stanici Karel Jacobi d’Ecolm až do 18. května 1875, kdy došlo k jejímu zestátnění. 
9. října t. r. byl dům č. 77 prodán a poštu přestěhovali do soukromého domu na náměstí Minoritů č. 257 
(dům č. 257 stál na dnešním náměstí Karla Marxe č. 7, dnes je zde v nové budově ředitelství n. p. Strojosvit 
[RH: od r. 1990 Komerční banka]), ve kterém zůstala až do r. 1913. Počáteční poštovní provoz na Krnovsku 
měl nízkou úroveň. Nevedla zde žádná, říšská či císařská silnice, široká, s tvrdým štěrkovým podkladem, 
taková, jaké tehdy spojovaly   Vídeň s korunními zeměmi. Ještě v roce 1804 docházela pošta do Krnova jen 
2x týdně z Vídně přes Opavu, přičemž její doprava trvala 5 až 6 dní. V obvodě celého krnovského okresu 
byla jen jedna poštovní stanice — v Krnově (další vznikla teprve v r. 1831 ve městě[!] Albrechticích). Nebylo 
listonošů, vrchnost i obce si samy musely zajiš�ovat podej i sběr korespondence. Za dopravu poštovních 
zásilek, řídící se pravidlem vzdálenosti, se platil zvýšený poplatek. Jakmile však byly postaveny a dány do 
provozu v první polovině 19. století řádné silnice (v r. 1836 silnice z Opavy na  Krnov, město  Albrechtice až po 
pruské hranice, v r. 1837 z Krnova do Bruntálu a v letech 1842-1847 do Horního Benešova), nastal v silniční 
poštovní dopravě rychlý rozmach. Kromě poštovních zásilek se neustále zvyšoval počet dopravovaných 
cestujících. Pojízdné pošty musely zajiš�ovat zvýšený počet vozů a koní a po otevření železnice ze Svinova 
do Opavy v r. 1855 počet cestujících zvláš� vzrostl. Lidé si zvykli cestovat v takové míře (zejména, když se 
rozšířila pověst o osvědčené vodoléčbě Vincence Priesnice [!] v lázních Jeseníku), že dopravní prostředky 
naprosto nestačily. Nedostatek dopravy se proto řešil zaváděním dostavníkových stanic. Byly to soukromé 
podniky, zřízené na říšské silnici do Opavy a povolené proto, aby byla zajištěna přeprava osob. Jeden 
z těchto podnikatelů, David Bradel, odjížděl denně v 9 hodin z Třemešné s vozem, do kterého vešlo 
20 osob, zastavoval v Krnově u hotelu „Říšský orel“, aby nakrmil koně a během odpoledne dojel do Opavy. 
Také krnovští podnikatelé měli dostavníkovou službu mezi Krnovem a Opavou. Po předání Moravskoslezské 
centrální dráhy (z Olomouce do Bruntálu, Krnova a Opavy) do provozu v r. 1872, brzy zaniklo soukromé 
podnikání. Pokud jde o další obsazení krnovské pošty, působil zde v 70. letech 19. století mimo dědičného 
poštmistra ještě expeditor a listonoš. Poštovní expeditor byl úředník, kterého si najal a platil poštmistr po 
předchozím schválení poštovního ředitelství. Úřadoval v budově pošty a jeho mzda byla závislá na obratu 
poštovní stanice. Přebíral došlé i k expedici určené zásilky, zodpovídal za jejich včasné odbavení a odeslání 
jízdní poštou (2x týdně) a sice z Krnova do Opavy (zavazadlová a osobní doprava), z Krnova do Města 
Albrechtic (kariolková pošta), z Krnova přes   Heřmanovice do Zlatých Hor (zavazadlová a osobní doprava), 
a za vyřízení zásilek jízdního listovního posla z Hlubčic, který přijížděl do Krnova rovněž 2x týdně. 
Po zavedení železnice se dopravovala pošta na nádraží, paušál za udržování 4 denních zavazadlových jízd 
na nádraží v Krnově a zpět činil v r. 1887 1 500 fl., od 9. prosince 1897 za 5 jízd k nádraží 1 700 fl., paušál za 
balíkovou dopravu od 1. září 1902 1 500 K.

Povinností listonoše bylo doručovat do města došlou poštu adresátům, především dopisy a pokud ho 
tato činnost plně nezaměstnala, musel vykonávat ještě jiné práce. Tak tomu bylo v letech 1844-75. Později 
se však stávala služba listonoše stále náročnější, takže jeden člověk už nestačil zvládnout všechnu roznášku. 
Listonoš Jan Werge, který v té době sloužil na krnovské poště, musel požádat o pomoc manželku, aby mohl 

od 17. století do r. 1918
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podle předpisu řádně vykonávat služební povinnosti. Dva roky po zavedení železniční dráhy do Krnova 
(1874), získalo tamní nádraží samostatný poštovní úřad. Počet služebního personálu vzrůstal, a tak bylo při 
přestavbě nádražní budovy v r. 1905 také pamatováno na stavbu poštovní budovy. Jednoposcho�ový dům 
byl postaven na Nádražní třídě č. 1, kde také umístili telegrafní a telefonní úřad. Telegrafní stanice v Krnově-
městě byla zřízena 1. října 1862 zpočátku jako samostatný státní úřad s jedním úředníkem, byla umístěna 
v domě hraběte Lichtensteina poblíž Horní brány a po dostavění byla přestěhována do domu č. 1. V r. 1886 
byl sloučen telegrafní úřad s poštovním úřadem. Telefonní stanice v Krnově vznikla v r. 1890, ve stejném roce 
byl zaveden telefon také na nádražním poštovním úřadě a v roce 1896 zde byl zřízen telegraf.

A jaký rozvoj doznalo poštovnictví na Krnovsku počátkem 20. století? Čítal-li v 70. letech minulého 
století úřadující personál krnovského poštovního úřadu jen 3 osoby, bylo jich zde v r. 1912 zaměstnáno již 
42: hlavní poštovní správce, 2 kontroloři, 2 oficiálové, 3 asistenti, 2 adjunktové, 3 podúředníci, 6 podúřednic, 
1 aspirantka, 7 listonošů, 8 poslů, 5 pomocných sil a 2 podúřednice u telegrafu. Poštovní a telegrafní úřad na 
nádraží měl nejdříve jen vedoucího pošty a 1 poštovního posla, v roce 1912 zde však bylo 24 zaměstnanců. Také 
počet poštovních úřadů v krnovském okrese se neustále zvyšoval. Zatímco v polovině 19. století byly poštovní 
úřady jen v Krnově a ve Městě Albrechticích, v r. 1921 čítal okres 15 poštovních úřadů:  Krnov-město,  Krnov-
nádraží, Brantice, Brumovice, Holčovice,  Hoš�álkovy,  Hynčice, Chomýš [!RH-  Chomýž],     Kobylí,   Kostelec 
(součást Krnova) [RH: tehdy ještě ne!], Krásné Loučky (součást Krnova) [RH: tehdy ještě ne], Krasov,  Měst
o  Albrechtice [RH: tehdy ještě ani město, ani Město],    Spálené a   Úvalno. V r. 1920 vedl poštu  Krnov-město 
vrchní poštmistr Oskar Haluška, po něm ji převzal Maxmilián Michler, vrchní poštovní správce, později ředitel 
(od 2. března do 19. srpna 1921 ji dočasně administroval Robert Wilsch). Poštovní ředitel Max Michler odešel 
1.února 1924 do trvalé výslužby a 21. 8. 1925 převzal správu poštovní ředitel Ant. Wanke, který přišel z Českého 
Těšína, 6. května 1929 byl přeložen k poštovnímu úřadu   Opava 1, prozatímně převzal správu Jindřich Kleiber, 
vrchní poštovní tajemník–náměstek a 5. 8. 1929 byl jmenován přednostou vrchní poštovní tajemník Jan Zecha, 
který přišel z Bruntálu. 23. 4. 1935 byl přeložen k poštovnímu úřadu   Opava 1 a 23. 8. 1935 zde nastoupil jako 
přednosta vrchní poštovní tajemník Jan Hradil – přišel rovněž z Bruntálu.

V současné době má město  Krnov tyto pošty:    Krnov 1, která je umístěna na náměstí Karla Marxe 
[RH: náměstí Minoritů], v domě č. 11; potřebám pošty slouží budova od roku 1913. Telefonní ústředna je ve 
vedlejším domě č. 13.    Krnov 1 je poštou podávací i dodávací. Pošta    Krnov 2 je na Leninově [RH: Nádražní] 
ulici, je jen úřadem podávacím. Do roku 1945 byla umístěna na nádraží jako nádražní poštovní úřad. 
14. května 1949 byl zrušen poštovní úřad    Krnov 3 a jeho obvod byl zařazen do doručovacího okresu poštovního 
úřadu    Krnov 2. Úřad vedl od 1. 4. 1947 poštmistr Jan Kuchařík. Pošta    Krnov 4 byla zrušena asi před 9 lety 
a obvod připojen k poštovnímu úřadu    Krnov 1. Pošta    Krnov 5 = dříve samostatná pošta Krásné Loučky.

Prameny: 
  –  SoA Brno – B 246 
 –  kmenová kniha moravských poštmistrů 1, 2 
 –  historická data, karton 346, heslo   Jägerndorf 
  –  dějiny poštovnictví - kartony 349, spis z 5.6.1784, 350-12.11.1790, 352 -17.3.1806, 29.5.1806,
  353-9.9.1820, 354-31.1.1828 
  –  schematismy, ročníky 1786-1848 
  –  SO A   Opava, fond býv. řed. pošt a tel. v Opavě 1918-38,    Krnov 1, 2, ev. č. 2, 3, 5, 7 
  –  fond býv. ředitel. pošt v Opavě 1945-1950 –    Krnov 1, 2, inv. č. 590-593 
  –  Heinrich Schulig: Ein Heimatbuch für die Bezirke   Jägerndorf und  Olbersdorf, Troppau 1923 
  –  kopie mapy z téže publikace 
  –  informace, které mi poskytnul PhDr. Martin Košútek z Krnova a bývalý poštovní zaměstnanec František Stupal

Já doplňuji tyto stati o obrazové materiály. První se týká poštmistra J. Weidingera. Při opravě děkanského 
kostela sv. Martina byla náhodně nalezena krypta, v níž u rozpadlé rakve ležel štít asi 30 cm velký, ze 
stříbra nevalné jakosti. Nápis hlásá, že patří Josefu Weidingerovi, poštmistrovi, který zemřel 19. dubna 1776. 
V současné době je štít uložen v okresním vlastivědném muzeu v Bruntále. (Příloha obr. 1)

Druhým je nález pečetě jízdní pošty z konce 18. století. Nikolaus Sauermann – Postwagens Conducteur 
– pracoval v expedici v Praze, kvůli zpronevěře byl přeložen do Krnova a zde r. 1779 zemřel. Na jednom 
z mnoha dokladů je oválná peče� „Expedition zu   Jägerndorf – K. K. Postwagen“. (Příloha barevná obr. 1)

Historie poštovnictví na Krnovsku
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1 .  H L A V N Í  P O Š T O V N Í  T R A S Y  A  Z Ř I Z O V Á N Í 
P O Š T  D O  P O L O V I N Y  1 9 .  S T O L E T Í

Nejstarší období do poloviny 19. století je v obou statích popsáno podrobně a výstižně, takže tu není co 
dodávat. Ale přece: z hlediska odborného může být vhodné uvést navíc třeba přehled všech dosud známých 
tras, vedoucích přes  Krnov, mapkou. Dále:  Krnov samotný — to není celý okres a při širším pohledu lze zjistit 
další důležitá fakta.

Srovnáme-li přehledy nebo mapky cestovních linek 
a jejich tras od různých autorů [5, 6, 81, 84, 88], snadno 
určíme, že jeden opisoval a překresloval od druhého. 
V počátcích to byla mapka Petra Nella z 18. století [6] - viz 
obr. 1, na níž nelze poznat, kudy přesně vedly některé 
trasy. Konkrétně mi jde o část linky   Opava–   Vratislav, 
a to úsek  Krnov–  Prudnik. Na Nellově mapě je tento úsek 
nakreslen přímkou, uprostřed přeškrtnutou — snad označuje 
mezistanici. Kudy přesně vedla, těžko rozhodnout; snad 
přes  Albrechtice — bylo by to na půl cestě.

Na dalších mapkách je pro 17. i 18. století zakresleno 
totéž, aniž si autoři lámali hlavu, jak to bylo doopravdy. 
Většinou se odvolávají na d´Elverta [5] a ten na mapu Müllera z r. 1720 [11:148]. Jenže na této mapě nejsou 
zaznamenány žádné poštovní trasy a sám d´Elvert popisuje trasu poštovní linky na našem území takto: „přes 
Kreuzendorf (Holasovice), Lobenstein (  Úvalno),   Jägerndorf ( Krnov), Pilgersdorf (Pelhřimovy), Maidelberg 
(   Dívčí Hrad) do Neustadt (Prudniku)“. To je poměrně věrohodná trasa, ale jen nepatrně lepší než uvádějí 
další, např. J. Hůrský. Tomu se totiž popisovaná trasa asi zdá nejistá, protože na mapku ve své práci [81] ( viz 
obr. 2, překresleno RH) k této trase, jdoucí přes    Rudoltice, připisuje otazník. 

Ol. Tovačovský vůbec nemá pochyb. Já ovšem k této trase vznáším námitku, protože znám nejen 
speciální mapu, ale i terén.

1. Trasa přes    Rudoltice by vedla z Krnova krátce na   Hlubčice (Leobschütz) do mírného vršku, asi po 4 km by 
přešla na velmi problematické podřadné cesty v lesnatém a kopcovitém kraji do Rudoltic, odtud opět 
kopcovitým terénem do Bartultovic a po rovině do Prudniku. Nemyslím, že by tato „přímá“ cesta byla 
výhodná. Proti rudoltickému směru mluví i to, že největší rozkvět rudoltického panství a zámku spadá až 
do let 1750-75, kdy tato linka už dávno neexistovala.   

2. Trasa přes Pelhřimovy je trochu lepší, protože asi šla 
údolím   Opavice, by� po jejím levém břehu (dnes je 
v Polsku) — viz Wielandova mapa knížectví krnovského 
]11:144]. Pak by ovšem měla jít přes  Albrechtice; jenže 
potom jsou zase kopce, i když je jich o něco méně než 
přes    Rudoltice.

3. Nejlepší by byla trasa údolím proti proudu říčky   Opavice, 
což je přes  Albrechtice až do Třemešné v podstatě rovina, 
odtud pak přes mírné terénní vlnky do Bartultovic a pak 
zase po rovině až do Prudniku. Tedy jízda bezpečná, 
nenamáhavá. 

Eventuální námitku, že císařské silnice (například v úsecích 
Brno–  Olomouc, Hranice–Příbor, co jen sám znám) vedly velmi často 
přímkou, nehledě na prudké stoupání či klesání, vyvracím: tady 
se nejednalo o zpevněné a široké silnice, ale špatné cesty, v zimě 
a při deštích či tání bahnité, tudíž obtížně sjízdné. První dobré 
silnice tu byly postaveny v 30. letech 19. století. Další námitku, že 
mnou navrhovaná cesta není přímá, vyvracím následovně: první 
mapy nebyly zdaleka přesné, ale velmi zjednodušené. Kreslíři 
tehdy nehleděli na zakreslení jemností trasy, ale dodržovali 
povšechný směr. Ostatně se tak děje i v současnosti: J. Hůrský 
upozorňuje, že při překreslování trasy    Zlaté Hory–  Javorník pro 
tisk Atlasu čs. dějin došlo k nesprávnosti: spojnice neměla jít 
přímkou, ale zalomením do Vidnavy. A to jsme ve století přesnosti! 
[82:pozn.6.]

Obr.1 Výřez z mapky P. Nella

Obr. 2

od 17. století do r. 1918
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Závěrem tedy shrnuji: možná měl d´Elvert v ruce dokumenty, dokládající jeho tvrzení; spíše 
však ne, krajinu neznal a odhadl vše podle Müllerovy mapy. Jako realističtější verzi navrhuji vedení 
trasy  Krnov– Albrechtice–  Třemešná–    Bartultovice–  Prudnik. Pro zdůvodnění svého návrhu uvádím, že na 
mapkách pro mladší dobu  Albrechtice zakresleny jsou: větví se tu linky až do tří směrů, zatímco do Prudniku 
(a to znamená i všechny dálkové trasy) jde linka mimo. Na mapce (obr. 3), překreslené z pramenu [88], tedy 
uvádím na základě uvedených důvodů malou opravu.

Krátkou dobu existovala ještě jedna obec jako poštovně důležitá:  Hynčice u Albrechtic. V souvislosti 
s požadavkem zlepšit spojení do všech oblastí rakouského státu bylo rozhodnuto v letech 1775-7 o rozšíření 
tras. V našem kraji to byl plán přímého spojení  Krnov–   Zlaté Hory (Zuckmantel), protože nebylo vhodné 
jezdit přes nyní už pruské území. Proto v souladu s předpisem o vzdálenosti 2 mil (14 km) mezi poštovními 
stanicemi byla 1. 5. 1785 zřízena nová poštovní stanice  Hynčice. O její důležitosti svědčí i to, že sběrna 
v Albrechticích spadala pod pravomoc této stanice. Pravidelný kurz však nebyl zřízen a vzhledem k obtížnosti 
terénu, zvláště v zimním období, byl ponechán starý na   Prudnik. Poštovní stanice byla zrušena k 1. 12. 1788 
a sběrna dopisů v Albrechticích byla převedena do Krnova. (84)

Postupně získávaly velkou důležitost  Albrechtice. To zdůrazňuje i fakt, že v době před vybudováním 
železnice silniční trasu   Opava– Albrechtice vystavěl stát; ta byla vytížená i dálkovými linkami. Přes   Prudnik 
šly totiž linky do Vratislavi, Dráž�an, Lipska, Berlína, Hamburku i dále.  Albrechtice byly sice nevelkou obcí 
a i s přilehlými obcemi měl poštovní úřad skrovnou agendu, ale provoz tu byl značný. Zdejší pošta, přesněji 
poštovní stanice, se stala uzlem pro silniční dopravu ve směrech  Krnov,     Jeseník,  Vrbno,   Osoblaha,   Prudnik 
a později i   Jindřichov. Navíc tu byla přepřažní stanice poštovní linky   Opava–    Jeseník a také pro jiné, eventuálně 
extra jízdy, takže ani pravidelných 30 koní ve stáji někdy nestačilo a muselo se sahat pro výpomoc ke zdejším 
rolníkům. (Pro srovnání: poštovní stáj v Krnově prý měla ve 30. letech jen 12 i více párů koní.) S otevřením 
železniční trati r. 1872 byla poštovní doprava osob a nákladů postupně omezována a r. 1890 stanice zcela 
zrušena. [8:184].

Z vylíčených dopravních poměrů jasně vyplývá, které poštovní úřady byly zřízeny nejdříve. Opravdu 
první byl v Krnově; i když se uvádí jeho vznik nejméně k začátku 18. století, datum zřízení novodobého 
erárního se v knize Evidence o zřizování pošt [62/I, i. č. 2] váže ke dni 1. 12. 1841. Vedením poštovní kanceláře 
byl pověřen baron Jacobi d´Ecolm (v jiných pramenech též psáno Jakobi, Jacob, d´Ecoln, De Coln).

Druhý poštovní úřad na Krnovsku byl zřízen kolem roku 1830 (snad i 1828) v Albrechticích. Nebylo 

Obr. 3

Legenda k mapce:

1  1632-1642 pravidelný kurz   Vídeň –   Olomouc 
– Šternberk – Dvorce –   Opava –  Krnov – Nisa 
-    Vratislav 

2  1655    Vratislav –   Prudnik –  Krnov –   Opava 
– Bohumín – Těšín – Krakov

3  1663 Fryštát – Bohumín –   Opava –  Krnov 
–    Vratislav

4  1670    Vratislav –  Krnov – H. Benešov – Dvorce 
– Jívová (  Olomouc)

5a 1683 (  Vídeň) – Brno –   Olomouc –  Krnov 
–    Vratislav

5b 1683 Nisa –   Prudnik –  Krnov –   Opava – Bohumín 
– Těšín

6  ?  Krnov –    Zlaté Hory –  Vidnava
7  1739 zkratka na   Olomouc:    Vratislav –  Krnov 

– Dvorce –   Olomouc
8  1750 doprava osob a zavazadel   Vídeň – Brno 

–   Opava –    Vratislav
9  1820 rychlý listovní kurz   Opava –  Krnov
10  asi v 19. století:  Krnov –   Opava,  Krnov –  Město  

Albrechtice,  Krnov –   Heřmanovice –    Zlaté Hory, 
jízdní posel  Krnov –   Hlubčice
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divu, protože obec stála na křižovatce aspoň dvou směrů a na hranicích Rakouského Slezska, Pruského 
Slezska a moravské enklávy Osoblažska. Původně tu existovala od r. 1788 (podle [84] prý i dříve) jen sběrna 
dopisů, podle topografického poštovního lexikonu z konce 18. st. snad fungovala i pololegálně pro dopravu 
osob podle potřeby. [84] Až 1. 10. 1831 v souvislosti s dokončením říšské silnice   Opava– Albrechtice tu byl 
ustaven hraniční poštovní úřad, jejž řídil krnovský poštmistr Jacob d´Ecoln. [88]

Z dobových pramenů bylo otištěno v JB roč.1928, č. 25 a 52 několik zpráv, z nichž se dá zjistit, že 
během let 1838-49 se doprava osob i pošty hodně měnila. V letech 1828-31 v Albrechticích přijímali poštu 
v pondělí a pátek, odváželi ve středu a sobotu. Od 1. 10. 1831 jezdila pošta od pondělí do pátku každý den. 
Od r. 1836 zřídili v pondělí místo listovní pošty pasažérský listovní vůz (tj. i s dopravou pošty), v pátek 
přicházela do Albrechtic jen listovní pošta. Od 1. 5. 1839 jezdil v pondělí a pátek Mailwagen (spěšná pošta), 
od 25. 8. 1839 byla zavedena denní poštovní doprava. 1. 10. 
1849 denní doprava pošty přestává a je redukována na stav 
kolem r. 1835. Jiný důležitý fakt přináší zpráva, že od 1. 1. 
1854 začalo fungovat poštovní spojení mezi Albrechticemi 
a Pruskou Opavicí. V Evidenci [62/I] přesné datum vzniku 
novodobé pošty chybí; na základě jiných dat lze odhadnout, 
že jeho vznik je možno klást k těsné blízkosti 15. 10. 1850.

Poštovní spojení s pruskou Opavicí bylo skutečně 
opodstatněné: jednak se obce téměř dotýkaly, jednak tato   Opavice 
byla v 18. a 19. st. velkou obcí (městem). Už r. 1763 se tam nacházel 
jeden ze 4 poštovních úřadů dnešního hlubčického okresu. [16, str. 
102-3]

Třetí poštovní úřad na území okresu  Krnov byl zřízen 
kolem roku 1835 v Osoblaze (Hotzenplotz). Hodnověrně je 
doloženo datum 1. 12. 1838 v souvislosti se zřízením   sběrny 
dopisů; pošta se nosila do Albrechtic. Trasu, po níž se chodilo, 
uvádím na mapce č. 4.  

Důvod zřízení pošty tkvěl asi v tom, že tato obec měla 
v r. 1834 3243 obyvatelů, byla tudíž druhá největší po Krnovu 
a jakožto středisko moravské enklávy pro svůj další rozvoj 
poštovní spojení nutně potřebovala. V Evid je však uvedeno, že novodobý poštovní úřad začal pracovat až 
4. 9. 1867; neměl však stáj. Naproti tomu v obecní kronice Osoblahy je staré období zpracováno podle knihy 
Adolfa Christa o Osoblaze. Tam se píše, že v r. 1860 byla poštovní expedice změněna na samostatný poštovní 
úřad.   

Tyto tři pošty fungovaly jako přirozená centra, v nichž se shromaždovaly zásilky ze všech okolních 
vesnic a osad pro odeslání i sem došlé k doručení. Situace se začala měnit až v 60. letech minulého století, 
jakmile začal vzrůstat objem zásilek a rozvíjela se peněžní služba pošty.

A konečně v SH, roč. 1937, č. 7, uvádí Hubert Rudolf v Dějinách Krnovska (zpracoval je podle 
Karla Riedela z Lomnice u Rýmařova): „Vojenská silnice  Krnov– Zátor–Bruntál byla letos nově upravena 
(=hergerichtet) a císařským nařízením z 2. 8. 1878 prohlášena poštovní silnicí. Od 1. 11. Začala jezdit poštovní 
přeprava. Stará poštovní silnice Šternberk–Andělská hora–Cukmantl–   Vratislav [užívaná=RH] od r. 1620 ztratila 
význam.“

2 .  Z Ř I Z O V Á N Í  P O Š T 
O D  P O L O V I N Y  1 9 .  S T O L E T Í  D O  R .  1 9 1 8

V tomto období došlo k velkému nárůstu poštovních úřadů, v r. 1869 největšímu vůbec. Byl to důsledek 
zřízení tzv. Ruralpost, venkovské pošty; celý stát byl pokryt poměrně hustou sítí poštovních spojení.

V následujícím seznamu postupně otvíraných pošt uvádím i   Heřmanovice a     Lichnov, které sice původně do 
okresu  Krnov nepatřily, ale měly s ním dobré spojení, v roce 1949 k němu byly připojeny a dodnes k němu spádově 
patří. Jsou tu uvedeny i Brumovice, které naopak byly víc jak 100 let součástí okresu  Krnov a dnes jsou v okrese   Opava. 
Všechny názvy obcí byly pouze německé, a to proto, že postupem staletí získali v tomto území zdrcující převahu Němci. 
(Je však zajímavé, že místopisné seznamy obcí z 2. poloviny 19. století přinášejí vedle německých názvů i původní názvy 

Obr. 4

od 17. století do r. 1918
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české. Kromě dnes užívaných názvů se objevují i názvy prapodivné, např. Gross Raaden – Radún a Radúnek, Butschafka 
– Burovec, Wiese – Lonáky místo dnešních Louček. Od začátku 20. století jsou názvy jen německé.)

Seznam je sestaven podle data otevření poštovních úřadů na základě údajů v Evidenci [62/I, i. č. 2], 
dokladů Zemské vlády a zpráv v soudobém místním tisku. Tyto pramenné doklady spolu souhlasí, protože 
data jsou nejčastěji zapsána podle hlášení o skutečném otevření. Zcela tu chybí poštovní úřad    Krnov 2-nádraží; 
datum přejímám ze zprávy v E 1874, č. 44. U několika pošt data chybí, dají se však dobře rekonstruovat.

Záznamy v Evidenci totiž obsahují pro každou poštu data o výnosu, jímž se poštovní úřad zřizuje, datum otevření 
(aktivování), dále data týkající se poštmistra (jmenovací dekret, pracovní smlouva, služební přísaha, jeho plat a zvláštní 
povinnosti), eventuálně datum zřízení telegrafu, telefonu a podřízených poštoven. Srovnáním všech dat lze dojít k závěru, 
že sobě nejbližší jsou data služební přísahy a otevření pošty. Asi v 80% případů je přísaha složena den před otevřením, asi 
10% více dní před a asi 10% den po otevření úřadu. Tato nejistá data uvádím v závorce nebo s otazníkem.

Výnosem ministerstva obchodu z roku 1850 byly pošty rozděleny na erární a neerární. Neerární, třídní 
(Klassenpostämter) byly zařazeny do některé třídy (Klasse) a skupiny. Přidělení pošt do třídy a skupiny se 
řídilo počtem výkonových jednotek za rok, výjimečně za kratší období. Nejnižší číslo I/1 znamenalo nejvíce 
jednotek a významný poštovní úřad ve městech, čím vyšší číslo, tím méně jednotek a menší poštovní úřad.

III.třída 6. skupina do  2000  jednotek…
 5.   4000
 4.    6000
 3.    8000
 2.    10000
 1. Přes 10000
II. 2.   12000
 1.  20000
I. 4.   40000
 3.    60000
 2.    80000
 1.    100000

Krnovský okres byl pokryt dostatečným počtem poštovních úřadů, a to poměrně v raných dobách. 
Zajímavý je přehled o počtu obyvatel obcí, v nichž pracoval r. 1871 poštovní úřad. Je to doklad toho, že 
zřízení pošt bylo opodstatněné, a z dnešního pohledu i toho, jak se postupem času menší obce vylidňovaly. 
Zemská vláda si nechala tento dokument vypracovat asi za účelem oprávněnosti zřízení poštovních úřadů 
v dotyčných obcích. [64, k. 1845] 

Pošta v obci počet obyvatelů r. 1871 1930*

Barzdorf vulgo Bartelsdorf (Bez. Hotzenplotz) 610 359
Füllstein 690 1033
Hennersdorf 2424 2765
Hermannstadt 2768 2187
Hillersdorf Nieder 1611 1053
Hotzenplotz 3675 2237
Iägerndorf 8409 21925
Johannesthal 1608 1146
Kohlbach ** 114 462
Lichten 2003 2057
Liebenthal 1717 1125
Lobenstein 1013 1720
Maidelberg 382 242
 Olbersdorf 2394 1239
Röwersdorf 2621 1535
Rosswald Markt ** 397 276

 * podle [29]
** zároveň pro sousední obce: Krásné Loučky, pro    Rudoltice Ves (689 ob.!)
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Ve fondu ZV-pošta se nacházejí doklady k přejmenování pošt: i. č. 1847, výnos ze dne 11. 6. 1892 Hillersdorf 
na   Nieder Hillersdorf, i. č. 1850, výnos ze dne 14. 9. 1905  Olbersdorf na  Olbersdorf in Öst. Schlesien a i. č. 1850, výnos 
ze dne 6. 11. 1905 Hennersdorf na Hennersdorf in Öst. Schlesien.

Seznam poštovních úřadů na Krnovsku v období Rakouska-Uherska 

Datum výnosu otevření poštovního úřadu Zatřídění na 
zač. 20. stol.

– 1. 12. 1841   Jägerndorf  —  Krnov erární

od r. 1874 J.-Stadt,   od 17. 2. 1896 J. 1

- (15. 10. 1850)  Olbersdorf                       —  Albrechtice ?

- 20. 9. 1862   Nieder Hillersdorf  —   Dolní Holčovice II/?

- 16. 2. 1865 Liebenthal in Öst. Schlesien  — Liptaň ?

- 4. 9. 1867 Hotzenplotz  —   Osoblaha ?

bez dat ?9. 9. 1868 Wiese bei   Jägerndorf  — Loučky u Krnova II/2

- 16. 3. 1869 Hermannstadt  —   Heřmanovice III/2

5. 10. 1868 10. 4. 1869 Lobenstein in Schlesien  —   Úvalno III/5

5. 10. 1868 1. 5. 1869 Lichten  —     Lichnov ?

5. 10. 1868 ?21. 5. 1869 Maidelberg  —    Dívčí Hrad III/5

5. 10. 1868 1. 6. 1869 Füllstein  — Bohušov III/4

5. 10. 1868 1. 6. 1869 Rosswald Markt  —    Rudoltice ve Slezsku III/2

5. 10. 1868 16. 6. 1869 Kohlbach  —     Kobylí (Krásné Loučky) III/4

5. 10. 1868 16. 6. 1869 Röwersdorf  —   Třemešná ?

5. 10. 1868 1. 8. 1869 Johannesthal in Schlesien  —  Janov ve Sl. ?

5. 10. 1868 1. 8. 1869 Hennersdorf in Öst. Schl.  —   Jindřichov ve Sl. ?

5. 10. 1868 1. 10. 1869 Batzdorf  —     Bartultovice III/4

? 15. 10. 1872 Heinzendorf bei Olb.
 —  Hynčice u Albr.

III/4

? 8. 3. 1873 Bransdorf  — Brantice III/3

– 1. 11. 1874     Jägerndorf-Bahnhof  —  Krnov-nádraží erární

od 17. 2. 1896 Jäg. 2
 —    Krnov 2

?  . 1877 1. 10. 1877 Kronsdorf  — Krasov III/5

? . 1885 1. 11. 1885 Kuttelberg  — Kutlberk (   Spálené) III/4

5. 2. 1889 16. 11. 1889 Gotschdorf
 —  Hoš�álkovy

III/3

16. 3. 1890 16. 10. 1890 Pittarn  —   Pitárné III/4

23. 10. 1890 1. 6. 1891 Komeise  —   Chomýž III/5

30. 10. 1890 1. 5. 1892 Petersdorf in Schl.
 —   Petrovice ve Sl

III/4

11. 10. 1892 16. 1. 1893 Braunsdorf  — Brumovice III/3

11. 10. 1901 1. 5. 1902 Weisskirch bei Jäg.  —   Kostelec u Krnova III/6

– 16. 1. 1914  zájemnický PÚ   Jägerndorf-Tuchhaus Silesia – v továrně fy 
Geiringer & Reitler

Údaje tohoto posledního PÚ jsou ověřeny bohatě: z OA K [i. č. 747], noviny E 1914, č. 3, ZV k. 4483. V povolovacím 
dokumentu v materiálech ZV jsou i další podrobnosti jinde neuvedené: PÚ bude mít jednojazyčné razítko jako u ostatních 
krnovských pošt, po ročním trvání služebny bude podáno hlášení o dosažených výsledcích v tomto zařízení, jakož 
i o zpětném působení této novoty na služební a personální poměry u pošty    Krnov 2. (To byl nadřízený, dnes bychom 
řekli asi dohlédací úřad.) Jenže po roce už naplno probíhala 1. světová válka a veškeré zprávy o této poště chybí; asi byla 
zrušena.

od 17. století do r. 1918
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Prostřednictvím pana Waldemara Götzingera jsem dostal k dějinám poštovnictví příspěvek pana Petra 
Gaefkeho o problému, který v naší republice není běžně znám. Týká se pruské pošty v Osoblaze a otiskuji 
jej celý.

Pruská poštovní správa otevřela podle Úředního věstníku 5 z 31. 1. 1850 v rakouském pohraničním 
městě Osoblaze poštovní úřadovnu. Pro poštovní úřad v Osoblaze bylo opatřeno razítko č.  651, které tam 
ale nikdy nebylo dáno do provozu. Razítko č. 651 bylo k 1. 4. 1851 přiděleno poštovnímu úřadu Herzberg 
v Marce. Uzavření pruského poštovního úřadu v rakouské Osoblaze bylo zveřejněno v Úředním věstníku 
15, který byl vydán 29. 3. 1851. Pruské razítko Osoblahy dosud není známo a může také patřit k velkým 
vzácnostem. Razítka Osoblahy, vyobrazená v Preußen-Studien č. 80, jsou všechna rakouského původu. 

Podobný případ pruské poštovní správy byl objeven u pruského poštovního úřadu Enschede v Nizozemí; také 
Enschede nejdříve dostalo razítko č. 383, které tam ale také nebylo použito a k 1. 2. 1851 pak bylo přiděleno místu 
Hachen, RB Arnsberg.

       Peter Gaefke, Remscheid

V knize Osoblažsko [13] se uvádí zřízení poštovní expedice v Dívčím Hradě 1. 5. 1869. Protože data 
u ostatních pošt ( Janov, Liptaň včetně tgf. úřadu) souhlasí s ostatními prameny, můžeme uvedené datum brát 
vážně a opravit údaj podle Evid.

Ve stati Ferdinanda Souška Vznik a vývoj PÚ v Karlovicích od jeho založení do r. 1938 otištěné ve Zprávách 
….[57/1982] je uvedeno: Do r. 1850                                             Karlovice patřily k purkrabství v Krnově. Po reorganizaci politické správy v tomto 
roce zůstala obec ještě mnoho let u nově zřízeného okresního hejtmanství  Krnov. V 80. letech 19. století však byla z něho 
vyňata a začleněna do okresního hejtmanství Bruntál. První poštmistr Wilhelm Smolka a po něm i jeho žena Berta konali 
služební přísahu v Krnově. PÚ                                             Karlovice (Alt Karlsthal) začal pracovat 1. 8. 1869 - viz [Ev]. Datum 31. 8. 1869, uveřejněné 
ve 2 příspěvcích následujícího ročníku [57/1983], je chybné. Razítko PÚ neuvádím. V pozůstalosti dr. Košútka jsem sice 
toto razítko našel, ale považoval jsem je za náhodně zařazené. Vynechal jsem je, bylo prodáno a od té doby jsem na tento 
starší typ nenarazil.

V malých obcích byly oficiálně od r. 1900 zřizovány poštovny (Postablage) nebo listovní   sběrny 
(Sammelstelle). Přesto vznikaly i dříve a na Krnovsku máme v období do první světové války 5 poštoven. 
Podle dat vzniku jdou za sebou:
   Radim 10. 3. 1890   k poště Brantice 
    Hejnov  16. 9. 1891    Hynčice 
   Komora  21. 7. 1895     Dolní Holčovice 
  Dlouhá Voda  1. 9. 1901   Hynčice
   Valštejn   1. 9. 1901   Hynčice

4. 6. 1901 si občané Sádku podali k poštovnímu ředitelství žádost o zřízení poštovny. [ZV i. č. 1849] Další doklady 
chybí, hlavně rozhodnutí; zřízení poštovny bezpochyby povoleno nebylo.

Na Ježníku byla zřízena od 1. 5. 1904 sběrna (dopisní schránka, [JL 1934, č. 4]). Je to asi ta, o níž 
se spolu s vytištěným razítkem píše ve Filatelii [1982, č. 11], viz kap. 6. Byla ve spodní části obce a jak 
vypadala restaurace Grünspan, na níž byla umístěna, je vidět v Příloze obr. 2. R. 1906 žádá představenstvo 
obce i o druhou schránku pro horní část, protože zvláště v létě tu bývá mnoho letních hostů; ale zdá se, že 
k umístění nedošlo. 

Podle sdělení P. Gebauera existovaly na krnovském okrese 2   sběrny:
K. K. Briefablage Forsthaus Saubach/bei Johannesthal, nejstarší razítko z května 1908. Český název 

Sviní potok, později   Svinný potok. Byla to samota, myslivna. Větší důležitost mohla mít pro osadu Kuhberg 
(Kraví hora) asi 1 km odtud dále do kopců. Ta měla v roce 1890 13 chalup, za republiky asi méně a po r. 1945 
zanikla. Po stránce správní patřila pod   Jindřichov, ale tam to bylo dost daleko. Stejně daleko jako do myslivny 
nebo i blíže bylo do poštovny    Valštejn, ale to už byl jiný soudní okres, takže opravdu bylo oficiální spojení 
na   Jindřichov.

Mösnig (Ježník) – viz výše, ale první razítko je z června 1900, zatím poslední z dubna 1916.

Historie poštovnictví na Krnovsku
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3 .  D O P R A V A  P O Š T Y
O D  P O L O V I N Y  1 9 .  S T O L E T Í  D O  R .  1 9 1 8

V 1. kapitole bylo dost důkladně popsáno, jak jezdily různé pošty přes  Krnov. To, že tato etapa 
přepravy, charakterizovaná koňským spřežením a postilionem s trubkou, byla ohraničena polovinou století, 
má svůj důvod. V této době se v Rakousku objevil dostavníkům mocný konkurent, který je nakonec vymazal 
z historie – železnice. Její počátky se krnovského okresu přímo nedotkly, jen zprostředkovaně. Začalo to tím, 
že dostavníky přestaly jezdit na území, kam bylo možno zajet vlakem. Tak např. trasa z Vídně do Vratislavi 
byla v úseku   Vídeň–  Olomouc zrušena a dostavníky jezdily jen na úseku   Olomouc–   Vratislav; časy odjezdů 
a příjezdů byly upraveny tak, aby navazovaly na vhodné vlaky v Olomouci.

Stejně tomu bylo i v Opavě. Kariolový poštovní kurz z Opavy do Albrechtic (podle Přehledu odjezdů 
a příjezdů c. k. pošty v Opavě: [64, k. 184]) jezdil od 20. 10. 1853 denně, odjezd od hlavní pošty v Opavě 
v 11 hodin. Příjem doporučených dopisů tedy bylo nutno uzavřít do 10 hodin, obyčejných do 10.30 h. Touto 
linkou šly zásilky do Krnova, Osoblahy a částečně i do Bruntálu. (Zároveň totiž existovala linka   Opava–Bruntál 
s odjezdem v 7 hodin.) Tato úprava však vydržela jen do konce r. 1855. V souvislosti s otevřením železniční 
trati  Svinov–  Opava se změnily některé kurzy tak, aby navazovaly na přišlou poštu z Vídně. Z Opavy tedy 
vyjížděla pošta ráno, z Krnova pokračovala na  Albrechtice v 8.30 h. V důsledku toho se změnily i hodiny 
otevření poštovního úřadu v Krnově (blíže v kapitole 4, část b).

Jiné trasy, hlavně okrskového dosahu, přežívaly v plné konjunktuře a konkurence železnic jim nevadila. 
Poštovní jízda  Albrechtice–   Spálené, kde tehdy končil okres  Krnov, přetrvala i přes rok 1890. [S:184] Na 
lince     Lichnov– Krnov se začalo jezdit dokonce až od 1. 5. 1887. Cesta trvala dvě hodiny, příjezd do Krnova byl 
v 9 h., odjezd zpět v 10.30. Doprava cestujících byla v režii lichnovského poštmistra. [JA 1887, č. 18] 

Podle publikace Osoblažsko [13] je na území bývalé moravské enklávy Osoblažsko 10 poštovních 
stanic:   Osoblaha, Fulštejn,    Dívčí Hrad, Liptaň,    Rudoltice,   Třemešná,   Pitárné,   Jindřichov,     Bartultovice a  Janov. 
Spojení mezi nimi se uskutečňovalo poštovními jízdami a pochůzkou. Jízdních linek bylo 5: 

  Osoblaha–   Dívčí Hrad–Liptaň–  Třemešná a zpět 2x denně

Liptaň–   Rudoltice a zpět 1x denně

    Bartultovice–  Pitárné–  Třemešná 1x denně
Cukmantl– Janov–  Jindřichov (zpočátku se chodilo 
z Janova do Cukmantlu 1x denně a jezdilo z Janova 
do Albrechtic rovněž 1x denně)

a zpět denně 

Přeshraniční   Osoblaha– Deutsch Rasselwitz a zpět 1x denně

Pochůzka vedla z Osoblahy do Fulštejna 1x denně
  
Vladimír Nejez ve Vlastivědných listech [93] uvádí, že poštovní stanice byla v domě na Horní ulici 

č. 6 a ve stájích měli 7 koní k poštovnímu dopravníku. 2 poštovní dostavníky stávaly pak ještě dlouhé roky 
po zavedení provozu úzkokolejky   Třemešná–  Osoblaha ve staré poštovní stodole, která dokonce přežila 
II. světovou válku. Byla zbourána až při scelování polností. (Nehledě na výraz „dopravník“ je existence stáje 
v rozporu se záznamy v [Evid], jakož i podle Seznamu Nejvyšší poštovní správy z r. 1840 (d´Ecoln), kde se 
uvádí   Osoblaha bez stájí).

Někdy však docházelo při vedení tras k nevítaným úpravám a nepříjemným důsledkům. Typickým 
příkladem mohou být   Heřmanovice. Tím, že byly za hranicemi okresu  Krnov a tudíž napojeny na poštovní linku 
(Bruntál)– Vrbno–  Heřmanovice–   Zlaté Hory, byla r. 1880 linka   Heřmanovice– Albrechtice zrušena jako nerentabilní. 
Přitom byla v provozu již od zřízení pošty v Heřmanovicích a byla dost výhodná. Ani přes žádosti obce nedošlo k jejímu 
znovuzřízení. Tak se stalo, že dopis do sousední obce Spáleného (4 km) putoval 4 dny; šel bu� do Zlatých Hor a přes 
Hlucholazy do Albrechtic nebo do Vrbna a přes Bruntál,  Krnov opět do Albrechtic a odtud teprve do Spáleného. [71: 
Gedenkbuch Hermannstadt]

J. Hůrský ve své studii [82] uvádí tyto trati poštovní osobní dopravy v letech 1850-89: 

Tra� stan. relace km Jízdní doba
 Vrbno –   Heřmanovice –    Zlaté Hory 2 20 120´
 Albrechtice –  Hynčice – Holčovice 2 10 85´
  Třemešná – Liptáň –    Dívčí Hrad –   Osoblaha 3 16 135´
   Zlaté Hory –  Janov –   Jindřichov –   Jindřichov ž.st. 3 14 Eilfahrt 195´ jinak 205´
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V další studii [83], která se týká doby před I. světovou válkou, uvádí:
1. pro oblast železniční dopravy všechny popsané trati VLP, jen ve směru z Krnova do Pruska nejsou cílovou stanicí   Hlubčice, 

ale   Ratiboř.
2. do veřejné osobní dopravy zahrnuje nejen železnici, ale i ostatní druhy, např. koněspřežnou. V r. 1914 byly v provozu:

Poř. č. tra� počet zastávek km
207.   Osoblaha – Raclawice (Prusko) 1  6
208.  Albrechtice –    Spálené 5 13
209.  Zátor ž. zast. –     Lichnov 1  7
210. Brantice ž. st – Krasov 3 11
216.    Skrochovice – Brumovice ž. st. – Brumovice 1  2
217.    Skrochovice –   Sosnová 1  6

Obrovský význam pro přepravu pošty mělo postavení železničních tratí, jejichž průsečíkem a snad 
i jakýmsi střediskem byl  Krnov. (Opravdu střediskem: lokomotivní depo s výtopnou bylo větší než v Opavě 
a navíc tu železniční správa zřídila železniční dílny k opravám.) Kdy tu začala fungovat vlaková pošta, není 
dosud přesně zjištěno; zatím jsem objevil v Zemském archivu   Opava Přehled příjezdů a odjezdů poštovních 
vlaků, spěšných a jiných jízd při c. k. poštovním úřadě   Opava [64, k.1845], (tam také přípis Zemské vlády 
o vydání Přehledu .... poštovním úřadům na vědomí ze dne 19. 3. 1875), podle něhož lze předpokládat, že 
VLP asi č. 21 a 22   Vídeň–  Opava jezdily nejméně od 1. 2. 1875. Toto datum jako jediné se uvádí u peněžní 
služby. Tím se naše znalost zpřesňuje asi o 10 let dříve než uvádí MONO 14.

Z Přehledu zjiš�ujeme, že na trati   Olomouc–  Opava jezdily   vlakové pošty dvakrát denně tam i zpět. Tak 
měl  Krnov přímé spojení s Vídní, což byla velká vymoženost. VLP 21 z Vídně přijížděla asi vlakem č. 1 kolem 
8. hodiny, zpět se vracela vlakem č. 4 kolem 15.30. VLP 22 z Vídně přijížděla vlakem č. 3 kolem 21. hodiny, 
zpět se vracela následujícího dne vlakem č. 2 kolem 8. hodiny. Ve směru  Krnov–  Opava jezdily ještě vlaky 
č. 5 (odjezd zhruba ve 13 h.) a zpět č. 6 (příjezd kolem 20.30), v nichž byli poštovní průvodčí ( konduktérská 
pošta - KP). Protože jsou tu uváděny u každé VLP i přípoje na další poštovní spoje v Olomouci, Krnově 
a Opavě, dovídáme se, že ve směru  Krnov–  Jindřichov jezdili poštovní průvodčí ve vlacích č. 101 (odj. kolem 
8. h.) a 103 (kolem 21. h.),   Jindřichov– Krnov ve vlacích č. 102 (př. kolem 7.30) a 104 (kolem 15.30). Tato pošta 
pak jezdila až do Hlucholazů (Ziegenhals), jen nevíme odkdy. Podle jízdního řádu se dá zjistit, že tehdy na 
těchto tratích víc vlaků denně nejezdilo, tudíž ve všech vlacích byla zařazena pošta. Jediná výjimka existovala 
asi ve směru na   Hlubčice (Leobschütz), protože pruská VLP navazující na uvedené směry je doložena u vlaků 
X, XVI a XVIII do Krnova, XIII, XVII a XIX z Krnova. Otázkou však je, zda vůbec na této trati víc vlaků jezdilo. 
Jelikož tra�  Krnov–  Hlubčice byla součástí delší trasy   Ratiboř– Krnov, ostatní vlaky mohly končit v Hlubčicích.

Použité zkratky:
Hb   Hlubčice Kr  Krnov Oso   Osoblaha Tře   Třemešná
Hl Hlucholazy Ol   Olomouc Rat   Ratiboř Ví   Vídeň
Kat    Katovice Op   Opava Svi  Svinov

K jakési změně došlo asi r. 1883, kdy podle M 14 začaly jezdit na trase Ví – Op VLP č. 3 a 4, asi ve stejných časech 
a po stejných tratích jako dříve 21 a 22. Konduktérské pošty asi zůstaly stejné.

K další změně došlo v letech 1895-98. Podle M 14 začalo jezdit více konduktérských pošt na trati Ol 
– Op: ve vlacích č. 1521 a zpět 1514, 1515 a zpět 1516. (Tehdy se přešlo na nové číslování vlaků.) Z dobového 
tisku máme tento údaj potvrzen dvěma zprávami. Z Lichnova začali chodit pro poštu na zastávku Loučky 
(dnešní  Zátor) k vlakům č. 1515 (Ol – Op, asi ve 14 h.) a 1516 (Op – Ol, asi v 19 h.), čímž měli „zajištěno 
dodání vídeňských novin v den jejich vydání“. [E 1889, č. 10] Jen o měsíc později začali docházet k vlaku 
1515 z Brumovic; v této zprávě jsou ještě uvedeny č. 1552 a 1517. Zatím neznám dobu, kdy tyto vlaky jezdily 
a jaká pošta v nich byla; možná je u č. 1552 tisková chyba (vyskytují se častěji). [E 1889, č. 16] Zatímco 
u pošty     Lichnov je tento údaj potvrzen i v Evidenci (list o PÚ     Lichnov) a zrovna tak i poznámka u PÚ Loučky 
o pravidelné pochůzce k vlakům od r. 1892 (zřízení zastávky), u Brumovic není nic podobného zachyceno. 
Celková potíž u této změny tkví v tom, že není jasné, do kterých vlaků byla zařazena VLP a do kterých KP. 
Nelze tedy ani zaručit ani zpochybnit tvrzení M 14 o KP.

K r. 1895 se váže ještě jedna zpráva, částečně se týkající VLP na území Krnovska. Jedná se o spojení Cukmantlu 
(Zlatých Hor) s Hlucholazy, Petrovicemi a Jindřichovem, vždy na nádraží. Vlaková, asi  konduktérská pošta, jezdila zřejmě 
dvakrát denně (jako předtím), a to: ráno Kr – Hl i Hl – Kr vlaky č. 1811 a asi 1812 (opravuji zřejmou tiskovou chybu), 
odpoledne Kr – Hl č. 1815 a v podvečer Hl – Kr 1816. [JZ 1895 č. 98]
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Postupně vlaků i VLP přibývalo a zdá se, že tak jako v počátečních letech železniční dopravy byly vlaky 
na těchto tratích obsazeny poštou v úplnosti; pokud ne, bez pošty jich bylo asi mizivě málo. Konkrétně to 
znamená, že r. 1896 přibyla VLP č. 76 Ol – Kr, vzniklá prodloužením původní trasy Ol – Hl. Při reorganizaci 
a zvýšení počtu vlakových ambulancí zrušením KP r. 1898 začaly pracovat další VLP: č. 464 a 465 Kr – Hl, 
č. 466 Kr – Op a od r. 1901 č. 475 Op – Kr, později prý prodloužená do Hlucholazů. Vrcholu četnosti VLP 
dosáhl  Krnov v letech těsně před I. světovou válkou, nebo� byl ještě zaveden kurz č. 597 Kr – Svi a další přímé 
spojení Ol – Kr č. 456, zpět přes Hlucholazy. (Všechny údaje podle M 14.)

Když k tomu připočteme i spojení s tehdejším Pruskem, tzn. přes   Hlubčice do Ratiboře a Katovic, pak 
věru byla krnovská nádražní pošta hodně vytížená a sám  Krnov byl důležitým poštovním centrem. To ostatně 
podtrhuje i skutečnost, že polovina kurzů spadala pod představenstvo pošty  Krnov.

Nicméně údaje o přeshraničním styku s Pruskem, které uvádí dr. Těšitel, nejsou bez problémů. Ve svém článku 
[87] otiskuje kurz č. 660 Kat – Kr a 852, 8849, 8879 a 8886 Hb – Kr. Čerpal sice z německých pramenů, ale otázka je, 
nakolik přesné jsou tyto prameny. Na dalších řádcích přetiskuji ze zcela hodnověrných, úředních pramenů jiné vlakové 
spoje. Ke kurzu 660 existuje razítko z 18. I. 1898. [92].

Nejbezpečnější údaje existují od r. 1903, protože v Poštovním muzeu v Praze jsou k dispozici Kartovací 
přehledy a jízdní řády VLP. Je jich sice jen několik do r. 1916 a jen pro některé trasy, ale přesto jsou vydatnou 
pomůckou. Lze z nich vyčíst, že:
1. VLP č. 3 vedla z Vídně přes Břeclav, Hulín, Přerov,   Olomouc,  Krnov do Opavy, zpět stejně. V úseku Ol–Op 

vlakem č. 1511,  Krnov příjezd 7.08, odjezd 7.30, Op–Ol vlak č. 1518,  Krnov př. 18.07, odj. 18.30. 
 VLP č. 4 vedla z Vídně do Opavy přes Břeclav, Brno, Přerov,   Olomouc,  Krnov do Opavy, zpět stejně. Ol 

– Op vlak č. 1517,  Krnov př. 20.48, odj. 21.05, Op – Ol vlak č. 1514,  Krnov př. 7.23, odj. 7.38. 
2. VLP pracovaly ve všech stanicích a zastávkách pro poštovní úřady v místě nebo blízkých obcích. V některých 

stanicích, kde se vlaky křižovaly, se přenechávaly závěry i do vlaku v protisměru (např. VLP 3 nechala závěr 
v Branticích pro VLP 4, ve Skrochovicích zase přesně naopak). Jen výjimečně, v pozdních večerních 
a nočních hodinách, se stávalo, že v malých stanicích a zastávkách se s poštou nepracovalo.

3. Jsou tu uvedeny i přípojné VLP, a to všechny nám známé; také do Pruska (Hlubčic), ty však mají čísla 821 
(ráno z Hlubčic), 822 (ráno z Krnova) a v r. 1908 i 828 (večer). 

4. Z údajů a s pomocí jízdního řádu lze dále vyčíst, že v r. 1903 VLP č. 464 Kr – Ol jezdila vlakem č. 1811, 
odj. v 7.30, Ol – Kr 1812, př. 17.56. 465 Kr – Hl ?1817 ?1819, odj. 20.55, Hl – Kr 1812, př. 7.19. 475 Op – Kr 
má velmi nepřesné určení, snad odpoledne. Zcela chybí návaznost na VLP 76 a 466. Naopak je uvedeno, 
že VLP 465 přiváží závěr pro VLP 75 do Hlucholazů a také obráceně, tj. odváží do Krnova. Pouze pro VLP 
201 Ví – Op jsem žádná data nenašel.

I tra�   Třemešná–  Osoblaha (Röwersdorf–Hotzenplotz) dostala v nejbližší době po svém otevření r. 1898 
poštovní službu. Nebylo to však ani od dubna 1898 (KP), ani od 2. 6. 1898 (VLP 458), jak uvádí M 14. Tra� byla 
totiž uvedena do provozu až 14. 12. 1898! V Evid je však jedno záchytné datum u poštovních úřadů na této 
trati, nebo� z Osoblahy, Bohušova, Dívčích Hradů, Rudoltic a Liptáně měli povinnost od 15. 12. 1898 chodit 
denně ke svému nádraží nebo zastávce. To by mohlo znamenat, že KP byla zavedena ihned, již druhého dne 
po zahájení provozu na trati.

V prvním zápisu u Osoblahy se uvádí pochůzka k vlaku č. 2154. Podle M 14 se pošta dopravovala 
nejdříve na úrovni poštovního průvodčího dvakrát denně tam i zpět. Vlaky č. 2151 (Oso –Tře) a 2152 (Tře 
– Oso) jezdily ráno, č. 2155 a 2156 (obdobně) večer; vlak 2156 měl odjezd z Třemešné kolem 21. hodiny. 
Zanedlouho nato po reorganizaci (asi průběhem roku 1899) tu byla zavedena VLP 458, která v r. 1901 změnila 
číslo na 480. Napojení této VLP bylo v Třemešné na ranní a večerní kurzy VLP.

Začátkem 20. století byl okres  Krnov dobře pokryt jízdními druhy pošty. Páteří byly železniční 
trati: od Louček (Zátoru) přes  Krnov do Brumovic (Skrochovic), z Krnova do Jindřichova a z Třemešné 
do Osoblahy. Tím byla většina obcí rychle spojena se světem. Ostatní trasy byly provozovány koňskými 
povozy: Krasov–Brantice, Krásné Loučky– Hoš�álkovy,  Albrechtice–   Spálené,   Jindřichov–  Petrovice (–   Zlaté 
Hory),     Bartultovice–  Třemešná.   Heřmanovice vně okresu byly napojeny na linku    Zlaté Hory–  Heřmanovice– Vrbno 
(–Bruntál),     Lichnov rovněž mimo okres na linku   Opava–Horní Benešov (od r. 1910 automobilovou). Do 
zbývajících obcí se pošta dopravovala pěšky.

Tato situace zůstala v podstatě stejná až do začátku I. světové války. Během ní došlo k citelnému 
poklesu počtu vlaků a také VLP. I časy některých VLP se změnily, VLP 464 jezdila jen do Jindřichova, 465 
byla asi zrušena — v r. 1916 chybí, v tomtéž roce je VLP 456 změněna na Ol – Op a nejezdí přes Hlucholazy, 
přestala fungovat VLP do Hlubčic. Zásilky do ciziny šly kvůli cenzuře přes PÚ   Opava 1, vojenská polní pošta 
přes Bohumín 1 (viz [9:rok 1916] nebo oznámení v místních novinách JZ, leden 1915). Celou situaci vlakových 
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ambulancí zpřehlední několik nákresů:
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V jakých vagonech se dopravovala pošta na přelomu 19. a 20. století, je vidět z technického nákresu 
poštovního vozu z r. 1899, tehdy právě nově vyprojektovaného a vyrobeného. Takové ovšem jezdily jen 
v rychlících a na hlavních tratích, takže do Krnova se dostaly asi až značně později. (Příloha obr. 3, převzato 
z [12]). Na vedlejších tratích jezdily vozy menší a méně vybavené. 

Na úzkokolejných tratích jezdily vozy kombinované, tj. většinou s poštovním a služebním oddílem. 
(Příloha obr. 4, nákres převzat z [41]). Z dobových materiálů jsem získal fotografii vláčku z nádraží v Osoblaze. 
Je na ní též služební vagon kombinovaný s poštovním oddílem, jaké jezdily od počátku provozu na tamější 
úzkokolejce až do r. 1938 a poté ještě i po osvobození. (Příloha obr. 5)

Není divu, že značná četnost VLP měla vliv i na rychlost putování poštovních zásilek. Na razítkách tehdejší doby 
je uváděna i hodina podání nebo aspoň vypravení zásilky (což se striktně dodržovalo) a za několik hodin byla zásilka 
vypravena. Protože poštovní kurzy na sebe navazovaly častěji než dnes, i do vzdálených míst přišla zásilka následujícího 
dne — dokladem toho jsou příchozí razítka, než byla v r. 1910 zrušena. Např. dopis zaslaný 7.  8. 1896 z Krnova do 
Rumburka došel na místo určení za 20-21 hodin, tj. 8. 8. 1896. V 2. polovině 20. století tutéž trasu urazil za 35 hodin. 
Až koncem století se přeprava zrychlila použitím letecké pošty.

Kromě mnoha jiných služeb, jimiž pošta vycházela vstříc široké veřejnosti, bylo i umístění nádražních 
schránek na některých železničních stanicích a zastávkách. V krnovském okrese jich bylo málo: jen 
v Brumovicích a Loučkách (Zátoru). Nejistou z hlediska razítka je schránka na Cvilíně (viz kap. 4. c).

Při studiu historie tratí procházejících Krnovskem v archivu Ředitelství Českých drah v Olomouci 
jsem objevil plánky nádražních budov z různých let, které se týkaly stavebních úprav. Na těchto pláncích je 
i zaneseno, kterou místnost má propůjčenu pro své účely c. k. pošta. Na území Krnovska to bylo v Branticích, 
Albrechticích, Třemešné a Jindřichově,    Skrochovice uvádím kvůli Brumovicím (tehdy totiž zněl název stanice 
„Brumovice-   Skrochovice“). Na trati   Třemešná–  Osoblaha pošta takové místnosti neměla.

Při přestavbách docházelo ke změnám místností; bohužel se mi nepodařilo objevit všechny změny, některé 
nejsou ani přesně datovány. Několik mladších plánů je překresleno pro účely vzniklých ČSD a opatřeno českými nápisy 
s dodatkem „Stav před rokem 1917“. Staré plány krnovské nádražní budovy se nedochovaly; nejstarší jsou z let 1905-07, 
a to se právě stavěla samostatná budova pošty. Jediný přehledný plánek budov je až z doby I. ČSR. Plánky některých jsou 
v Příloze obr. 19.

Automobilová doprava pošty na krnovském okrese neexistovala. Zatímco v sousedních okresech byly zřízeny 
poštovní linky i s dopravou osob (1909   Opava–Bílovec,   Opava–Vítkov, viz [JZ 1909, č. 52]; 1910   Opava–  Sosnová–    Lichnov, 
krátce nato prodloužena přes Horní Benešov do Bruntálu, viz [45, k. 4482]; v témže roce i Bruntál–Karlova Studánka, viz 
[JZ 1910, č. 33], tady se nepodařilo otevřít žádnou. V r. 1909 sice PÚ  Janov podal žádost na zřízení poštovní automobilové 
linky   Jindřichov nádraží–  Petrovice, ale žádost byla zamítnuta. Zúčastnění (včetně obcí) nemohli dát garance, že by se 
doprava vyplácela a nezaručili svůj finanční příspěvek. [64, k. 4482]

V r. 1905 v Krnově vyzkoušeli při vybírání schránek objíž�ku autem. [JP 1905, 26.11.] Zrychlení to 
bylo významné: všech 15 schránek stihli za 19 minut, se zastávkami pro výběr dopisů by to bylo 35-40 minut. 
Zatímco dosud se vybíralo ve vnitřním městě naposled v 18.50, při použití auta by stačilo posunout výběr 
až kolem 21. hodiny. Závěr zprávy zní: „Doufejme v příznivý výsledek, tj. že by bylo možné od 1. 1. 1906 
užívat tohoto moderního prostředku.“ Další zprávy nejsou, ani posunutí doby vybírání v pozdějších letech 
neodpovídá prognóze.

Uvedené způsoby dopravy poštovních zásilek se spíše týkaly větších vzdáleností. Neméně důležitá 
však byla doprava pošty k jednotlivým poštovním úřadům. V počátcích pravidelných poštovních jízd to bylo 
jednoduché: jezdilo se jedenkrát denně, kdo přišel pozdě, a� s dopisem nebo pro něj, měl smůlu. Příklad pro 
to máme z r. 1880 [JZ 1880, 12. 12.]: v údolí Zlaté   Opavice (tj. z Albrechtic do Holčovic) jezdí od nového 
jízdního řádu povozná pošta (Fahrpost i Botenpost) v úzkém rozmezí od 8 do 9.30 h. Jestliže se někdo opozdí, 
zásilka tu zůstane ležet 20-24 hodin (do druhého dne). Nebude vydána ani vybrána. A tak jsme vlastně ani 
moc nepokročili, když s výjimkou velkoměst a nejvýznamnějších poštovních středisek se zásilky odesílají jen 
jednou denně, obvykle večerními ambulancemi, i v současnosti.

Organizace dopravy pošty k jednotlivým úřadům byla vedena snahou maximálně využít železniční 
dopravy. Obvykle už při zřizování poštovního úřadu bylo určeno, jaké bude mít dopravní spojení. Při zřízení 
nádražní pošty v Krnově to bylo jasné: předávání zásilek bylo přímo u vlaků. Od stejné doby došlo ke změně 
u jízd z městského poštovního úřadu: zásilky od každé jízdy se už předávaly nádražnímu PÚ. [E,1.11. 1874]

V jednotlivých obcích s poštovními úřady to vypadalo takto:

ALBRECHTICE: r. 1872 se konají 3x denně jízdy k nádraží. R. 1875 je zapsána jízda  Albrechtice–Holčovice a zpět. R. 1885 
znovu 3x denně jízdy k nádraží (Fußbotenfahrt), od 1. 5. 1895 4x denně. [Evid] Podle téhož pramene je zavedena 
od 1. 3. 1886 pěší pochůzka mezi Opavicí a železniční zastávkou Linhartovy — je to blíže než do Albrechtic.
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BARTULTOVICE: žádná zpráva
BRANTICE: r. 1872 se z pošty dochází pěšky 3x denně k nádraží [Evid]
BRUMOVICE: od r. 1892 2x denně pěší pochůzka k PÚ    Skrochovice a 1x denně k nádraží Brumovice-   Skrochovice. Později 

totéž jen 1x a 1x, asi od 16. (špatně čitelné) 5. 1895 návrat k r. 1892. Od 16. 4. 1899 se chodí 4x denně k nádraží. 
[Evid] JA 15. 1. 1893 sděluje, že pěší posel chodí 2x denně k PÚ    Skrochovice (asi zjednodušená interpretace). 
E 1899, č. 16 potvrzuje poslední zápis [Evid] (podrobně je popsáno u VLP).

DOLNÍ HOLČOVICE: od r. 1875 je vypsána v [Evid]. 1x denně jízda z Albrechtic.
HEŘMANOVICE: žádná zpráva
HOŠŤÁLKOVY: v r. 1889 se z pošty konaly 2x denně pochůzky do Krásných Louček (    Kobylí); zda k VLP nebo k PÚ 

není ze zprávy jasné, možné je obojí [JA 24.11.1889]. Jediná zpráva z [Evid]. se vztahuje k 16. 12. 1900: pochůzky 
k nádraží     Kobylí se konají 2x denně a 1x k PÚ.

HYNČICE: žádná zpráva
CHOMÝŽ: v [Evid] je zápis o pěší pochůzce k železniční zastávce 4x denně, bez data. Podle zprávy v [E 1890, 

č. 47  se dá určit aspoň zhruba, že jde o listopad 1890.
JANOV: žádná zpráva
JINDŘICHOV: [Evid] uvádí od r. 1874 1x denně pěší pochůzku k nádraží   Jindřichov, od 1. 5. 1894 již 5x denně.
KOBYLÍ (KRÁSNÉ LOUČKY): [Evid]. má od 15. 7. 1875 1x pěší pochůzku k nově otevřené zastávce     Kobylí. Novější údaje 

nejsou.
KOSTELEC: měl od otevření 1. 5. 1902 2x denně pěší pochůzku k PÚ    Krnov 2. [Evid; E 1902, č. 17]
KRASOV: [Evid] uvádí bez data 1x denně pěší pochůzku do Brantic.
KRNOV 1: [Evid] má r. 1887 4x jízdy k nádraží a zpět, od 9. 12. 1897 totéž 5x.
LICHNOV: má v [Evid] zápisy: z r. 1888 1x denně jízdní pošta k PÚ    Krnov 1, od 10. 3. 1899 (shodně s [E 1899, 

č. 10] 1x denně k PÚ    Krnov 2 brzo ráno, takže zásilky mohou jít bez zdržení dál, a 2x denně  pěší pochůzky 
k zastávce  Zátor.

OSOBLAHA: podle [Evid] jsou uvedeny: r. 1877 pochůzka z Osoblahy do  Deutsch Rasselwitz (Racławice, v Prusku) a 2x 
denně jízda   Osoblaha–  Třemešná.

PETROVICE: žádná zpráva
PITÁRNÉ: v r. 1890 byla pošta v Pitárném napojena na jízdní poštu (Botenfahrt)     Bartultovice-  Jindřichov, jež byla součástí 

trasy     Bartultovice–  Třemešná [JA 19. 10. 1890 nebo 64, k. 1846].
RUDOLTICE: z [Evid] zjiš�ujeme r. 1888 1x denně jízdu    Rudoltice–Liptáň.
SPÁLENÉ: podle [Evid] se konají v nejstarší době (bez data) 2x denně  pěší pochůzky k PÚ Holčovice a zpět, od 1. 5. 1895 

existuje pěší pochůzka    Spálené– Albrechtice.
TŘEMEŠNÁ: má v [Evid] nejbohatší zápisy:  

r. 1873 asi 7x denně k nádraží (obtížně čitelné) 
r. 1885 7x denně k nádraží, zdůrazněno pěší, 
od 1. 5. 1895 k nádraží 8x denně, 
od 1. 5. 1898 7x denně, 
od 15. 12. 1898 8x denně.

ÚVALNO: v r. 1870 chodí pěší posel s dopisy z pošty   Úvalno do pruské           Branice [61,   Úvalno k. 13]. V [Evid]. je pro rok 
1883 uvedena pěší pochůzka mezi Úvalnem a Branicí a r. 1885 pochůzka 4x denně k železniční zastávce   Úvalno.

ZÁTOR (LOUČKA): v [Evid]. se uvádí jako nejstarší zápis: 2x denně k nádraží Brantice pěší pochůzkou, pak od r. 1892 2x 
denně k nově zřízené zastávce  Zátor, nakonec od 1. 11. 1897 3x denně tamtéž.

ZÁJEMNICKÝ PÚ GEIRINGER & REITLER v Krnově měl spojení třikrát denně károvou jízdou s nádražní poštou [61, i. č. 
747 nebo 64, k. 4483].

U pošt na trati   Třemešná –   Osoblaha jsou v [Evid] vypsány od 15. 12. 1898  pěší pochůzky k zastávkám 
nebo stanicím, čímž se ruší předcházející trasy.

OSOBLAHA má 1x denně  k nádraží (k vl. č. 2154) 
  BOHUŠOV 2x  zastávce
  DÍVČÍ HRAD 2x  zastávce
  RUDOLTICE 2x  nádraží
  LIPTAŇ  4x nádraží.

Některé trasy původně pěší ( Janov–  Jindřichov) později přešly na jízdní poštu (  Petrovice–  Jindřichov), některé měly 
obojí (jízdní  Albrechtice–   Spálené tam a zpět, pěší    Spálené– Albrechtice tam a zpět), další byly zřejmě už od zřízení jen 
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jízdní (    Bartultovice–  Třemešná). Koněspřežná jízdní pošta je v této době povětšině v soukromých rukou. Stát tak nemusí 
vydržovat nákladné stáje a tažná zvířata. 

V publikaci sudetských Němců [15] je i kapitola Pošta v údolí Ramsely. Po úvodních odstavcích, 
popisujících dost nepřesně poštovní dopravu do r. 1872, následuje část s daleko přesnějšími údaji z doby na 
přelomu století do začátku 30. let. Protože jsou tu popsány zajímavé skutečnosti, uvádím text jen s malými 
úpravami a vypuštěním několika málo vět. 

Již 1870 byl v Branticích zřízen poštovní úřad, Krasov následuje 1884.    Radim dostal pouze poštovní sběrnu 
(Postablage) v hostinci Stenke. Posel z Krasova vyzvedával nyní zásilky pro obě obce v Branticích na poštovním úřadě 
– blízko zámku. [Pozn.RH: Ač se v jiných kapitolách často píše o hostinci Birnhaus na křižovatce hlavní silnice  Krnov–
Bruntál se směrem Brantice–Krasov, nikde se neuvádí, že by tu byl poštovní úřad. To znamená, že byl asi přece jen přímo 
ve vesnici.] S velkou koženou brašnou přes rameno absolvoval 10 km dlouhou cestu. Rozdělování v obci pak obstarávali 
zřízenci (Dienstboten) nebo zvláš� pro tuto činnost určení poslové (Boten). V Krasově roznášel poštovní posel z příkazu 
svého poštovního úřadu. Pokud se vyskytlo hodně balíků, zůstaly ještě jeden den v Branticích; příští den přišel posel 
s vozíkem a vzal je s sebou. V 90. letech do r. 1918 byl příslušným poslem Alois Wolfert z Krasova, zatímco jeho bratr 
Albín vedl současně svůj koloniál i poštovní úřad do r. 1938. Cestující, pokud přišli z Brantic a nechtěli pokračovat v cestě 
pěšky, si bu� najali selský povoz, nebo někdo pro ně přijel. Situace se změnila, když 1911-12 přešla doprava pošty na 
p. Ferdinanda Irblicha, zemědělce v Krasově. Každé ráno jezdíval nejdříve na horní konec vsi pro poštu, kde vyzvedl 
odevzdané zásilky, pak přes    Radim na poštovní úřad do Brantic, opět vyzvedl poštu a vše přepravil na brantické nádraží. 
Pak se cesta s došlou poštou opakovala v opačném směru. Nyní měli i cestující, hlavně dopoledne, pohodlné spojení do 
Radimi i Krasova, hlavně poté, co se od r. 1914 používal nový poštovní vůz, který poskytl místo třem či čtyřem cestujícím. 
Pan Irblich absolvoval cestu sem a tam, která měřila 25 km denně ...... během své dvacetileté činnosti téměř 5x cestu kolem 
světa.

Poštovní trubku, kterou používali staří postilioni, nikdy neměl. Neohlašoval se ani signálem rohu, jak se to kdysi 
dělalo, nebo� hodiny již řídily život lidí a v Radimi i Branticích znal každý dobu, kdy přijížděl; to stačilo. Jen jednou ...... 
konal tuto cestu jeden ze synů místo otce. Ten si vypůjčil hasičskou trubku a zrána při sjíždění do Radimi nepodařeně 
zatroubil. Jakmile zhlédl na kole přijíždějícího syna radimského náčelníka hasičů, přestal a popřel, že něco slyšel. 

V r. 1927 se však změnil i tento poklidný obraz pošty. Moderní doba vnikla do údolí Ramsely a odstranila poštovní 
vůz. Pan řídící učitel Klos z Radimi a jeho paní založili autobusovou linku, která jezdívala do Brantic a dopravovala poštu; 
cílem linky však nebylo brantické, ale krnovské nádraží. Tím bylo docíleno nejen podstatného urychlení při doručení 
pošty, ale také významného pohodlí pro cestující, nebo� linka jezdila dvakrát denně. 

Z publikace přetiskuji i dva obrázky, asi dobové fotografie. A� byly kvalitní nebo ne, v uvedené publikaci 
jsou otištěny nekvalitně, pouze černě, jako dřevoryt. (Příloha obr. 6, 7)

V JZ 1907, č. 29 se pod titulkem „Jak chodí pošta“ uvádějí dvě kuriozity:
Jedna zdejší firma nám předložila dopisnici, která byla podle úředního razítka podána v Liberci 

21. 3. 1906, do Krnova přišla podle příchodního razítka 7. 4. 1907 a ještě téhož dne dodána. Dopisnice, která 
má jen tato dvě poštovní razítka, tedy potřebovala [na cestu] rok a 17 dní.

Druhou kuriozitou je dopisnice, která odešla 15. 8. 1906 jednomu návštěvníkovi výstavy v Liberci 
a dostala se tam až 6. 4. t. r. [tj. 1907- R.H.]; samozřejmě tento návštěvník již odcestoval a dopisnice se š�astně 
vrátila do Krnova.

4 .  P R O V O Z N Í  Z Á L E Ž I T O S T I  P O Š T Y

a. B U D O V Y
Údajů o umístění poštovních úřadů v obcích není mnoho, nejvíce zpráv je o obou krnovských 

poštách.
Pošta  Krnov-město, později    Krnov 1, jinak také nazývaná hlavní, byla ve starších dobách umístěna 

na náměstí (viz sta� dr. Košútka). Její budovu lze dobře poznat podle kresby J. H. Kinzera (Příloha obr. 27). 
Od postátnění pošty v r. 1875 sídlil poštovní úřad v soukromém domě na Minoritním náměstí. Kdy přesně 
k přestěhování došlo, nedalo se zjistit. Pouze v [E 1875, č. 22] z 30. května je zpráva, že od 1. 6. t. r. začíná 
úředně působit c. k. erární poštovní úřad. I když jsou později uváděny další zprávy týkající se poštovních 
služeb a poplatků, o přestěhování se nepíše. V knihovně SOA K jsem objevil časopis Schlesische Blätter, 

od 17. století do r. 1918
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v jehož 3. čísle z července 1893 je otištěna málo známá perokresba Heinricha Kinzera „Minoritský kostel“. 
Na ní je vidět zcela vpravo budova, kde byla po r. 1875 umístěna pošta. (Příloha obr. 28) Budova byla později 
(začátkem století?) rozšířena a zvýšena o jedno patro. (Viz Příloha obr. 29, 42)

Nová budova byla sice větší než předcházející, ale na přelomu století se už stávala těsnou. Proto se 
poštovní ředitelství rozhodlo postavit novou budovu, vlastní. V r. 1905 vypsalo nabídku na projekt budovy, 
která měla splňovat určité požadavky. [JP 1905, č.12] Mezi nimi bylo např. to, že prostorově má být budova 
asi 620 m2 velká, s různě velkými odděleními, dále jsou určeny podmínky na světlo, vzduch, bezpečnost aj. 

V r. 1907 se na městském úřadě velmi ostře debatovalo, kam novou budovu umístit. V úvahu přicházela 
čtyři místa a v bitvě názorů stáli majitelé různých pozemků, v úvahu se musela brát koncentrace velkých 
budov na Albrechtické, Rudolfově (Revoluční) a nově budované Mikulášské ulici i odtud blízkého nádraží 
a nádražní pošty. [E 1907, č.10 a 18; JZ 1907, č. 29]

V r. 1909 přišla nepříjemná sprcha: 
zatím se stavět nebude, nejsou peníze. [JZ 
1909, č. 25] Naštěstí finanční krize netrvala 
dlouho a již v následujícím roce byla 
vypsána nabídka prací na novou budovu. 
[JZ 1910, 11.9.] Stavba rok nato začala 
a s určitými obtížemi pokračovala (hlavně 
u základů, protože budova stojí na místě 
pevnostního příkopu, kde bylo bahno 
a slatina), přesto ke konci podzimu r. 1912 
byla budova hotova. O stavbu se postarala 
krnovská firma Blasch & Pohl. [S:331] Přes 
zimu ještě proběhly dokončovací vnitřní 
práce a 1. 5. 1913 v 7 hodin ráno byla 
budova otevřena pro veřejnost. (Příloha 
obr. 30) Zdá se, že se to odbylo bez velké 
slávy. E se ve stručné zprávě vyjádřilo: 
„Tím snad skončí poštovní mizerie, která 
už byla chronickou.“ [1913, č. 17] JZ ze dne 
4. 5. byly důkladnější, ale přesto neuvádějí 
žádnou slavnost. A představenstvo města 
se nechalo slyšet, že velký nápis na nové 
poště vůbec nebylo třeba. [E 1913, č. 39] 
Dále se plánovalo, že stará budova pošty bude stržena a na jejím místě bude vystavěna moderní nová budova 
zdejší filiálky Uherské banky. [JZ 1913, č. 27] 

V SOA K byla složka z r. 1907, týkající se budoucí stavby pošty    Krnov 1. (Inventární číslo se rušilo 
a dokument, by� se uchovává, dosud nedostal nové číslo.)

Složka obsahuje akta o jednání s ministerstvem ohledně stavby nové pošty. Obec prý žádá už 10 let o novou, 
vlastní budovu erární pošty. Dosud se uvažovalo o několika domech okolo náměstí (majitelů Spitzera, Wenzelidese, 
Flemmicha aj.). Nakonec se ustálilo mínění, že by mohl nejlépe vyhovovat dům paní Defrisové na Minoritním náměstí 
č. 11 (Minoritenplatz No. 11), i když některým lidem připadá malý. Je tu připojen plánek asi z prosince 1906, na němž je 
zakresleno rozšíření Tempelgasse (dnes uličky Fr. Sokola-Tůmy) ze 6 na 8 m. K postavení budovy došlo, k rozšíření uličky 
určitě ne, protože pokud má pamě� sahá, byla 
vždy velice úzká – snad i méně než 6 m. 

Pošta  Krnov-nádraží, 
později    Krnov 2, byla umístěna nejdříve 
v areálu nádraží. Zda pozemek i budova 
byly od počátku majetkem pošty či ne, není 
známo; v každém případě od r. 1905, kdy 
došlo k podstatné přestavbě a rozšíření 
pošty, obojí patřilo eráru. Rozšíření bylo 
velmi nutné, skoro až opožděné, protože 
jak bylo výše popsáno, krnovská nádražní 
pošta byla velmi vytížená. Bohužel jak 
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projekt, tak stavba sama nebyla prosta chyb, takže už v r. 1907 byla rekonstrukce dost kritizována [E 1907, 
č. 18]. Nová pošta stála v místech, kde je dnes hlavní budova nádraží (kanceláře a hala). V I. patře byl byt 
přednosty. (Příloha obr. 33) 

V archivu Českých drah, ředitelství   Olomouc, jsem našel mezi stavebními plány i plán budovy nově 
stavěné pošty    Krnov 2, datovaný 2. XII. 1905. Z něho lze vyčíst, jak byly navrhovány místnosti, není však jisto, 
zda byl návrh skutečně realizován.

V budově Silesia na rohu dnešních ulic B. Němcové a Mikulášské fungovala v r. 1914 zájemnická pošta. 
Po jejím zrušení (neznámo kdy) zůstala na budově v používání listovní schránka, vpravo od vchodových 
dveří. Byla zrušena až na začátku 90. let. (Barevná příloha obr. 18)

Pošta v Albrechticích byla v r. 1831 umístěna na náměstí v domě č. 7 [JB 1928, č. 25]. V době otištění 
uvedené stati patřil dům spolku Marienstift (Příloha obr. 43). V průběhu 19. století (snad to bylo kolem 
r. 1880) byl poštovní úřad přemístěn na říšskou silnici do míst u mostu, kde dnes vede ulice k městskému 
parku. (Barevná příloha obr. 20)

Budova poštovního úřadu v Branticích byla – podle lidového podání – asi mimo vesnici na křižovatce 
silnic  Krnov–Bruntál a Brantice–   Radim. Bylo to klasické umístění v místě zájezdní hospody na křížení silnic. 
Hlavní silnice byla vroubena velkými stromy a ještě začátkem 50. let tohoto století vzbuzovala iluzi jak za 
starých časů: prašná vozovka, alej stromů, jen ta poštovní diligence s poštovním trubačem patřila dávné 
minulosti. Umístění pošty ovšem nebylo výhodné pro občany, takže už v r. 1892 se snažili po úmrtí poštmistra 
přemístit poštovní úřad doprostřed vesnice, někam k blízkosti zámku. [JA 1892, 21. 8.] Kdy k tomu došlo, 
jsem nezjistil.

V kronice Brumovic píše Fr. Dorazil o poště na dvou místech. Na str. 72 uvádí, že pošta byla původně 
v domě č. 80. Odtud byla několikrát přemístěna, a to do domů č. 18, 20, 23, 68 a konečně do č. 75, kde se 
nachází dosud. Na str. 86 se rozepisuje obšírněji o historii budovy č. 75, dříve obecního domu, nyní MNV 
[rozumí se r. 1952 – RH]. Dům byl vybudován v r. 1879 na místě starého obecního chudobince za 5000 zl. 
rakouské měny. ...... V novostavbě byla umístěna obecní kancelář, byt obecní posluhovačky, byt učitele, 
4 obecní chudí a od r. 1880 četnická stanice.

V Heřmanovicích byl zřízen poštovní úřad v domě č. 161, hospodě Franze Mildnera, který byl 
jmenován prvním poštmistrem. (Zároveň byl 5 let i starostou.) R. 1885 vykonal zkoušky na poštovního 
expedienta obecní písař Albert Sentner, do té doby listonoš, a stal se vedoucím pošty, která se přestěhovala 
do jeho domu č. 160. [61, Gedenkbuch Hermannstadt – zde chybně „Zentner“; Evid]

Kde byla původní pošta v Holčovicích, se zatím neví. Jisto je jen to, že později (?) byla přestěhována 
do vily hostinského H. Kallera, postavené r. 1906 [S:491].

Poštovní úřad v Hoš�álkovech při svém zřízení fungoval v domě č. 30. Poštovním expedientem 
(vedoucím pošty) byl jmenován obchodník Berthold Engelmann. [JA 1889, 24. 11.] Když byla v r. 1916 
vystavěna nová budova, patřící k hospodářství hoš�álkovského panství, byla pošta přemístěna do ní. [S:444] 
V pramenu se bohužel neuvádí ani přesnější datum, ani umístění.

V knize Ingoberta Knauera Hennersdorf je též oddíl věnovaný tamější poště. Kromě nepodstatných 
faktů se tu tvrdí, že v nejstarších dobách, tj. od r. 1701 do 1830, spadal   Jindřichov pod poštu  Krnov, v letech 
1830-1869 pod poštu  Albrechtice, v r. 1869 tu byl zřízen c. k. poštovní úřad. Kde byla umístěna pošta v r. 1869 
se nepíše, ale jisté je, že delší dobu byla v domě č. 31 u železničního mostu (poslední budova pod náspem 
vlevo od silnice podél potoka (Barevná příloha obr. 22). Tam byla pošta až do roku 1938. Spojení    Zlaté 
Hory–  Jindřichov fungovalo až do roku 1900. 

Pošta v     Kobylí (Kohlbach, nyní Krásné Loučky) byla od zřízení r. 1869 až do r. 1896 umístěna v hospodě 
„Kohlhäusl“; pak byla přestěhována do Schlossmühle v Krásných Loučkách. Od r. 1902 fungovala opět 
v     Kobylí, v domě č. 43 – nedaleko mostu u železniční zastávky, ve směru od ní. [S: 620]

Umístění pošty v Kostelci v soudobém tisku není zmíněno, snad je to stejná budova na Bruntálské ulici 
č. 50, jako byla po r. 1945. (Barevná příloha obr. 17)

Podle dochovaných materiálů [61,   Úvalno, i. č. 147] lze soudit, že aspoň od konce 19. století byl 
poštovní úřad v Úvalně v domě č. 110, který vlastnil poštmistr Anton Bolek.

O zbývajících poštách ostatních obcí krnovského okresu nejsou dochovány žádné zprávy.

b. Ú Ř E D N Í  H O D I N Y
V popisovaném období se postupem času projevovala různost ve styku s veřejností. Úřední hodiny 

byly zpočátku dost omezené, pak se nebývale rozšířily, dokonce i na neděle. Podrobnosti poznáme ze zpráv, 

od 17. století do r. 1918
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které se vyskytují v místních novinách a dávají tak – by� ne zcela soustavný – přece jen určitý obraz o službách 
pošty. Důležité jsou i zprávy o zrušení či omezení některého druhu služby, protože i tak si uvědomíme, jak 
fungovala předtím.

První zprávu máme z r. 1856 [E 6.1.]. V souvislosti se změnou času poštovního kurzu z Opavy je krnovská kancelář 
pošty otevřena denně od 8 do 8.30 h., a to pro příjem obyčejných i doporučených dopisů a výdej zásilek došlých noční 
poštou. Pak od 9.30 do 12 h. (z toho od 10-12 h. se přijímají zásilky pro jízdní poštu), odpoledne od 15-18 h. a následující 
den se zásilky odesílají poštou. Došlá pošta z Vídně se vydává denně v 10.30 h.

Další zpráva je z r. 1874 a informuje o úředních hodinách nově otevřeného PÚ  Krnov-nádraží: je to od 9 do 13. h. 
a od 15 do 18 h. To mělo vliv i na příjem zásilek na poště ve městě. V důsledku dřívějšího odjezdu na nádraží se přijímaly 
zásilky do 13. hodiny; od 14 do 14.30 byl příjem zastaven. [E 1874, 1. 11.]

Následující zpráva je až z r. 1882; hovoří se v ní opět o úředních hodinách na poště  Krnov-nádraží, a to: 8-11, 13-
17, 19-20 h. [JZ 1882, č. 601] V E 1891, č. 13 se sděluje, že jedno oddělení pošty    Krnov 1 zůstane otevřeno i přes polední 
čas (12-14 h.), aby bylo možno vyzvednout si zásilky Poste restante; zároveň se prodlužuje večerní doba do 18.30 pro 
přijímání pošty jakéhokoli druhu. To platí pro pracovní dny, v neděli se dodržuje dosavadní doba, tj. 8.30-12.30 a 15-16 
h. [E č. 13, JA 29. 3.] V r. 1896 se ruší odpolední úřední hodiny v neděli a ve svátky, dopoledne je otevřeno do 12 hodin. 
[E č.1] 

Od 1. 1. 1899 je změna: ve všední dny je otevřeno od 8-12, 14-18 hodin. V neděli odpadá roznáška poštyúplně. [E 1898, 
č. 51]

V prvních měsících r. 1903 se v úředních hodinách na všech poštách zavádí středoevropský čas. [64, k. 1849]
Od 19. 4. 1903 je opět změna: o nedělích a ve svátky je otevřeno od 8.30-11.30 h., odpoledne od 15-16 h., ale jen pro 

příjem a výdej dopisů. [E 1903, č. 15]
V r. 1907 se na hlavní poště  Krnov omezuje služba o nedělích, a to v oddělení poštovní spořitelny a doporučených 

dopisů. [E 1907, č. 10]
Od 1. 1. 1908 se o nedělích nevyřizují záležitosti poštovní spořitelny a cenné dopisy s výjimkou expresních zásilek 

a telegrafických poukázek k doručení zvláštním poslem. [E 1908 č. 1]
Od 10. 7. 1911 [E č. 28] pro telegraf a telefon platí celoročně služba ve všední dny 7-22 h., o nedělích a svátcích 7-19 h. 
Od 1. 3. 1912 [E č. 9) se prodlužuje pracovní doba u listovní přepážky ve všední dny do 19 h. O nedělích a svátcích platí 

různé úřední hodiny, většinou od 8-12 h. Výdej novin pro jednotlivce je možný od 14.30 do 16 h. 
V letních měsících posledního válečného roku [JZ 1918, č. 49] se kvůli nedostatku personálu a silné balíkové přepravě 

omezují úřední hodiny na poště    Krnov 1 u jízdní pošty do 18 h., u listovní do 18.30. Na poště    Krnov 1 se prodlužuje 
čas pro podání doporučených cenných dopisů do 19 h. Omezení je zrušeno 23.10.

c. V Y B Í R Á N Í  P O Š T O V N Í C H  S C H R Á N E K
I tyto zprávy mají svou důležitost pro poznání doby. V novinách se objevují následující informace:

E 1874, 1. 11. K odpoledním vlakům se vybírají dopisy ze schránky u nádražní pošty jako dosud do 14.30.
JA 1891, č. 44 Německá říšská pošta sděluje, že dopisní schránky na poštovních vagonech v trase    Katovice– Krnov 

jsou otevřeny na nádraží v Krnově i pro zásilky frankované rakouskými ceninami.
E 1891, č. 13 a JA, č. 13 Poštovní schránka na Nádražní ulici u p. J. A. Mildnera bývá přeplněna a je tedy umístěna druhá 

na domě p. obecního radního Taschnera. Dopisy ze schránek bude vybírat při každé jízdě k nádraží krytý vůz.
E 1892, č. 29 Občané, hlavně obchodníci, žádají o umístění listovní schránky na železniční zastávce Cvilín, 

protože mnozí to sem mají blíže než na poštu a zásilek je hodně. Zároveň podávají návrh, jak záležitost 
řešit: poštovní sluha doprovázející poštovní vůz k nádraží by mohl zařídit vybrání.

JZ 1893, č. 43 Stížnost: ačkoli mají být schránky vybírány v 11.30 h., jak to stojí na nich napsáno, dopisy jsou stále 
odnášeny přesně v 11 h. Obchodnický svět je takto poškozován a v jejich zájmu by bylo, aby stanovený čas vybírání 
dopisů byl správně dodržován.

E 1895, č. 20 Po dlouholetém dohadování s poštou byla na nádražní budově Cvilín umístěna poštovní schránka; bude 
vybírána tamějším železničním expedientem 5 minut před příjezdem každého vlaku s poštovní službou a dopisy 
budou předány k poštovní přepravě.

JL 1904, č. 4 Od 1. 5. 1904 je instalována na Ježníku dopisní schránka, vybírána bude jedenkrát denně. V r. 1906 žádalo 
představenstvo obce o další, ale asi neuspělo.

JP 1905, č. 48 viz zprávu o vybírání dopisů ze schránek automobilovou jízdou v kapitole 3, o automobilové dopravě.
E 1908, č. 46 a JZ 1908, č. 90 Poslední vybírání dopisů a odjezd k poště    Krnov 2 se od 10. 11. posunuje z 19.45 na 

19.30 h. Poslední sběrná jízda ze schránek se koná v 19 h., na poště je výběr v 19.25 h. Později vhozené dopisy půjdou 
poštou až následujícího dne.

JZ 1913, č. 76 Od 21. 9. budou dopisní schránky na poště    Krnov 1 znova vybírány ve 20.50 a předávány s těmi, které se 
vyberou na zastávce Cvilín, do vlaku v 21.09 do Opavy.
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E 1914, č. 34 z 23. 8. 1914, tj. po vypuknutí války: schránky ve městě se vybírají v 9, 14 a 19 h. Pošta na 
Opavu jde vlakem v 9.45, na   Olomouc 14.45, na všechny směry veškerá pošta okolo 19.10 h.

d.  D O R U Č O V Á N Í  Z Á S I L E K
Za časů koňských spřežení se moc nespěchalo. Revoluci do tohoto poklidu přinesla železniční doprava 

do té doby nezvyklou rychlostí. JZ otiskly v r. 1881 11. dubna zprávu o stížnosti, již zaslali krnovští obchodníci 
a továrníci převážně z Horního předměstí, protože poštu dostávali až v 11 hodin nebo v půl dvanácté, a tudíž 
nestihli vyhotovit odpovědi před odjezdem poledního vlaku, který považovali za výhodnější než večerní. 
Z tohoto stavu nevinili poštu (tedy listonoše), ale žádali úpravu jízdního řádu Moravskoslezské centrální dráhy 
tak, aby vlak s poštou odjížděl asi o 1 hodinu později, jako tomu bylo dříve. Jak to dopadlo, nevíme; žádná 
další zpráva o tom neexistuje a jízdní řád rovněž nemáme k dispozici.

Postupně se u poštovních úřadů začala rozšiřovat doručovatelská služba. Šlo to ovšem pomalu. Pro 
konkrétní představu situace uvádím, že v r. 1887 si krnovské obecní zastupitelstvo stěžovalo poštovnímu 
ředitelství v Brně, že je tu málo listonošů; totiž jen 3, zatímco   Opava jich má 16. Žádali tedy zvýšení počtu. 
[JL 1937, č. 6-7] Zda uspěli, nevíme. Zato je známo, že ve stejném roce [JA 1887, 20. 11.] začíná od 21. 11. 
fungovat roznášková služba u pošty  Krnov-nádraží. Doručovatelský okrsek měl 2 rajony:

 I.   Chomýž–    Ježník– Guntramovice–Láryšov– Dubnice 
  II.   Kostelec– Chářová–Býkov–                Mariánské Pole

Jsou tu uvedeny i časy, které listonoši musejí dodržovat, i jejich povinnosti (např. prodej cenin, 
výběr pošty, jak vést peněžní zásilky). Jako určitá kuriozita působí zpráva z r. 1890, že listonoši u této pošty 
jsou vyzbrojeni revolverem. [JA 1890, č. 32] V r. 1902 byla část pochůzek převedena na nově zřízenou 
poštu   Kostelec.

V dalších letech následují:
16. 11. 1889  Hoš�álkovy — obce  Hoš�álkovy,  Vraclávek s osadou   Kotel (Kessel),  Staré Purkartice,   Křížová 

s osadou Nová Hu� a Nová Ves (dnes Česká Ves) [JA 1889 č. 47]
16. 1. 1893 Brumovice — obce Brumovice,  Úblo, osady   Kolná a          Pocheň (vyjímají se z pošty    Skrochovice) 

[JA 1893 č. 3]; Evid uvádí datum 1. 7. 1893 - Landbriefträger bez výčtu obcí)
15. 2. 1897 byla zavedena doručovací služba balíků u pošty    Krnov 1 a peněžních zásilek poštovními 

poukázkami u pošty    Krnov 2. [E 1897, č. 8]
11. 9. 1898 Holčovice — pochůzky denně kromě nedělí a svátků. Obce:   Dolní Holčovice, Dlouhá Ves, 

Jelení, Horní Holčovice. Jsou tu otištěny i časy, jimiž se má listonoš řídit. [E 1898, č. 35]. [Evid] uvádí datum 
1. 9. 1898 – Landbriefträger

1. 1. 1901    Dívčí Hrad — v E 1901, č. 2  bez podrobností. Evid uvádí totéž datum, ale navíc: 
Landbriefträger pro  Sádek,  Životice a „Krásné Lány“.

1. 1. 1901  Albrechtice — denně kromě nedělí a svátků. Rajony jsou dva: 
 I.   Opavice–    Burkvíz–Nová Ves–  Žáry 
II.  Rudíkovy– Biskupice–  Piskořov [E 1901, č. 26], [Evid] totéž

   Rudoltice denně kromě nedělí a svátků. Rajony jsou dva: 
 I.  Hrozová– Rusín–  Koberno 
II.    Rudoltice Ves– Nový Les– Víno–Pelhřimovy

[E 1901, č.26; Evid] totéž datum. Navíc je tu uvedeno od 15. 9. 1890 Briefträgerbehilfe pro denní 
doručování v místě a přilehlých obcích.)

16. 8. 1901 Bohušov — má 3 rajony:
I. Bohušov–Nová Ves– Dolní Povelice  
II.  Grundek– Kobernský Mlýn– Antonínov 
III.  Ostrá Hora–  Kašnice– Matějovice– Mincerka–Matějovský Mlýn [E 1901, č. 32)

15. 9. 1901 Loučky — jen v [Evid] bez podrobností
16. 2. 1902 Liptáň — jen v [Evid] bez podrobností
1.5.1902   Kostelec — denně kromě nedělí a svátků. 

Pochůzka   Kostelec–    Ježník– Guntramovice–Láryšov– Dubnice. [E 1902, č. 17, [Evid] totéž) 
V publikaci Osoblažsko [13] je též uvedeno, které další obce jsou přiděleny k dotyčným poštám.  

  Osoblaha:    Hlinka,  Německé Pavlovice  
Fulštejn:   Dolní Povelice, Nová Ves,   Karlov,  Matějovice  

od 17. století do r. 1918
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   Rudoltice:     Rudoltice Ves, R. Město,  Hrozová,   Koberno,  Rusín,  Nový Les,  Víno 
   Dívčí Hrad:   Sádek,  Životice  
Liptaň:   Bučávka,  Horní Povelice 
  Jindřichov:   Arnultovice  
    Bartultovice:    Vysoká 
 Janov:     Petrovice  
  Pitárné a   Třemešná neměly přidružené obce.
Mährisch Pilgersdorf (Pelhřimovy) a Peischdorf (  Piskořov) v blízkosti Albrechtic patřily poštovně k této 
poště.

Ačkoli ve větších městech bylo zvykem roznášet poštu dvakrát denně, na vesnicích postačovala jedna 
pochůzka. Přesto i tam někdy docházelo k výjimkám: od 1. února 1910 přistoupili v Loučkách a přilehlých 
obcích k významnému rozšíření služby na dvě pochůzky denně a jednu i v neděli! [E 1910, č. 5 a JZ 1910, 
č. 9]

O tom, že c. k. pošta byla oproti dnešku vysoce agilní, můžeme usoudit ze zprávy na začátku r. 1908. 
V sídlech poštovních úřadů asi roznášeli cenné a peněžní zásilky i o nedělích, protože od 1. 1. 1908 byla 
tato služba zrušena. Povinnost doručit i v neděli zůstala jen pro expresní cennou zásilku nebo telegrafickou 
peněžní poukázku. Pro nájemce poštovních přihrádek možnost vyzvednout peněžní zásilky v neděli také 
zůstala.

e. P E R S O N Á L N Í  Z Á L E Ž I T O S T I
Celkový počet poštovních zaměstnanců na okrese  Krnov není znám; zvláště však ne u jednotlivých 

pošt na vesnicích. Souhrnně možno považovat vesnické pošty za obsazené dvěma silami: přednostou 
(administrátorem, expedientem ap.) a pomocnou silou (listonošem). U městských pošt jich bylo přirozeně 
víc. Z našeho okresu máme k dispozici jen údaje z obou erárních krnovských pošt. Na nich můžeme poznat, 
jak prudké zvýšení poštovního provozu na přelomu století způsobilo nárůst počtu zaměstnanců od r. 1871 do 
r. 1912. Přibyly totiž služby telegrafické a telefonické. 

Počet zaměstnanců pošty  začátkem 70. let min. st.  1887  1891  1912
   Krnov 1 (město) 3 15  27  42 

     Krnov 2 (nádraží) 2 8  ?  24
(R. 1887 viz [12], r. 1871 a 1912 viz [S:186-7], r. 1891 viz [E 1891, č. 9])

I když přesná čísla u poštovního úřadu  Albrechtice nejsou k dispozici, přesto je známo, že po čase útlumu po 
zrušení přepřažní stanice vzrostl jeho význam natolik, že v době kolem I. světové války byl největším neerárním v okrese 
a jeho vedoucí měl titul a hodnost vrchního poštmistra. [S:185]

Ve spolkovém katastru pro okres  Krnov se poprvé uvádí i profesní spolek poštovních zaměstnanců. 
Je uveden pod pořadovým číslem 215 s datem 18. 2. 1911 a názvem Lokalgruppe des Reichsvereines der K. K. 
Post & Telegrafenbediensteten. [65]
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5 . a )  T E L E G R A F

První telegrafní stanice byla zřízena 1. října 1862 v Krnově; byl to samostatný erární úřad s jedním 
úředníkem. O jeho umístění existují tyto dvě verze: podle Schuliga byl v knížecím domě Lichtenštejnů 
v blízkosti Horní brány [S:184], podle dr. Košútka přímo ve vnitřní budově Horní brány [85], (Příloha obr. 
41); tato vnitřní budova byla rozhodnutím městské rady zbourána na podzim r. 1872 [86]. Asi v této době byl 
telegrafní úřad přestěhován do domu na Petrovické ulici č. 1 (byl zbořen r. 1945). Na faktu přestěhování se 
shodují oba, datum přemístění neuvádí žádný. R. 1886 přešel telegraf do správy pošty.

Ke stejnému datu byla otevřena telegrafní stanice i v Albrechticích (vzpomeňme na velký provoz při 
přepravě osob – S). Naproti tomu máme přesnější zprávu v JB 1930, č. 13, že 10. 5. 1867 bylo zprovozněno 
telegrafní vedení do Albrechtic a odtud prodlouženo do Osoblahy. V Osoblaze byla telegrafní stanice od 
r. 1867. [7] V Albrechticích byl telegrafní úřad r. 1867 v domě Alfreda Tilla a r. 1888 byl připojen k poště.

V publikaci Osoblažsko jsou i údaje o telegrafním vedení. Existují dvě: jedno má železnice (rozumí 
se   Třemešná–  Jindřichov), druhé spojuje Třemešnou s Osoblahou. Telegrafní stanice jsou 4:   Třemešná,   Jindřichov, 
Liptaň,   Osoblaha.

Počínaje r. 1888 se začíná vyskytovat mnoho žádostí o povolení soukromého telegrafního vedení 
a stanice [64, k. 1846], a to nejen v Krnově, ale i ve venkovských obcích ( Albrechtice, Holčovice aj.). 
Nejčastějšími zájemci byli obchodníci a různí podnikatelé, jako větší řemeslníci a majitelé výrobních podniků. 
Obvyklou dobou vyřízení žádosti byly tři roky, někdy byla i zamítnuta.

Další telegrafní stanice byly zřizovány takto:
Schulig uvádí, že v Branticích pracoval telegraf od r. 1870. Je to asi jeden z jeho četných omylů, protože 

nikde se nedala o tom vysledovat ani malá zmínka, zato někdy po začátku 20. století bylo povoleno využívat 
veřejností železniční telegraf na zdejší stanici.

Zrovna tak nejistý začátek je v Loučkách. S uvádí rok 1887 [S:668], v Evid je poprvé vyměřen plat za 
vedení telegrafu až od 1. 4. 1897. K oběma uvedeným rokům chybí bohužel v Zemském archivu jakýkoli 
dokument. 

Zahájení 
provozu

Obec (pošta) Údaj podle novin 1911-18 ŘP (62/I) ZV(64)

7. 11. 1889 Liptaň --- --- k. 1846
12. 9. 1891   Třemešná --- Evid k. 1847
13. 6. 1894   Jindřichov --- Evid k. 1847
16. 9. 1894    Krnov 2 E 1896 č. 39 --- k. 1848

JZ 1896 č. 77
6. 2. 1897   Heřmanovice JZ 1897 č. 13 Evid k. 1848
9. 4. 1898  Janov --- Evid k. 1848

12. 11. 1899 Brumovice E 1899 č. 48 Evid k. 1848
4. 8. 1900  Hoš�álkovy E 1900 č. 34 Evid k. 1849

20. 11. 1900   Úvalno 1 E 1900 č. 47 --- k. 1849
30. 11. 1901 Holčovice E 1901 č. 50 --- k. 1849

 Hynčice E 1901 č. 50 Evid ---
11. 3. 1902     Lichnov --- Evid k. 1849
1. 5. 1902   Kostelec E 1902 č. 17 Evid k. 1849

27. 10. 1902    Rudoltice E 1902 č. 45 Evid ---
? Brantice a    Skrochovice 2

16.  9. 1918    Spálené --- k. 35 i. č. 149 a také 
61, k. 121 i. č. 746

---

1. 5. 1892   Petrovice 3 JZ 1892 č. 33 příjem 
telegramů

--- ---

1. Na železniční zastávce je povoleno užívat nádražního telegrafu pro soukromé telegramy bez příplatku. 
2. Brantice a    Skrochovice mají možnost používat nádražního telegrafu pro soukromé telegramy. To bylo asi na počátku války zrušeno. 
Dá se tak soudit ze zprávy v JZ z prosince 1916, č.102, že na železničních stanicích Brantice,    Skrochovice a   Úvalno je opět povoleno 
užívat nádražního telegrafu. 
3. Formulace zprávy není jasná.
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U ostatních pošt nebylo možno zjistit nic bližšího. Záhadné potom je, proč v soupisu pošt z r. 1903 [64, 
k. 1849] mají všechny PÚ okresu Krnov  v názvu „Poštovní a telegrafní úřad“.

Ze dne 30. 3. 1883 pochází první nabídka telegrafického předávání povětrnostních zpráv. Iniciátorem byla obchodní 
a živnostenská komora v Leoben (město poblíž Graz – Štýrského Hradce) a svou nabídku adresovala jak ministerstvu 
obchodu, tak jiným komorám státu. [66, i. č. 4097] Další nabídky docházejí vždy po několikaletých obdobích. V Opavě 
se dochovaly nabídky z června 1904, tentokrát vysloveně označeny jako předpovědi počasí. V celé oblasti Slezska 
však panuje pro tyto předpovědi obecný nezájem. V dokumentech ZV [64, k. 4483] můžeme najít opakované nabídky 
i s prospekty, okresní úřady je však sveřepě odmítají. Okresní úřad v Krnově to r. 1907 odůvodňuje tím, že v Úvalně je 
pozorovací meteorologická stanice a to prý stačí. V r. 1912 už to odmítá bez důvodu.

5 . b )  T E L E F O N

Telefonní provoz začala pošta zajiš�ovat od 22. listopadu 1890 na poštovním úřadě   Krnov  1 a 8. ledna 
1891 v telefonní hovorně   Krnov  2. V té době byla ve městě telefonní sí� s počtem 42 účastnických stanic. 
[E 1890, č. 47] Jejich seznam je uveden v JA 1890, č. 47. Pokrok v telefonním spojení znamenal 1. listopad 
1893, kdy byla telefonním vedením propojena města Krnov –  Opava– Moravská Ostrava, přičemž spojení 
zajiš�ovaly obě krnovské pošty.

1. ledna 1896 měla být dána do provozu dálková telefonní linie   Vídeň – Brno –   Olomouc – Krnov  
–   Opava – Mor. Ostrava – Těšín– Bielsko-Biała – Dziedzice – Krakow. [E 1896 č. 16; 64, k. 1848] Naproti tomu 
jiná zpráva v ZV (stejný karton) hovoří o této skutečnosti až v půli června toho roku. V každém případě tímto 
spojením Krnov  nesmírně získal na významu, protože tak důležitých tras bylo ve státě málo.

Další meziměstská spojení následovala takto: r. 1898 Březová nad Svitavou, 1899 Nový Jičín a Praha, 
1904 Krakov, 1905 frývaldovský okres, 1906    Vratislav a   Hlubčice, 1907 Berlín a Bochnia, 1908 Zloczow, 
Humpolec a Německý Brod, 1909 Dráž�any, Dziedzice, Bialsko-Biala, Gorlice, Zagorzany, Krosno,   Kostelec 
nad Orlicí,  Albrechtice –   Osoblaha (další nové vedení), Kladsko, nové (zdvojené) vedení   Olomouc - Krnov  
-   Opava - Mor. Ostrava, 1910 Krotošin (u Poznaně), Hradec Králové, 1912 Klobouky u Brna, Růž�ka, Dolní 
Kounice, Medlov, Charváty, Dub na Moravě, Kožušany, 1913 Úsov, Dukovany, Hrabovany, Osvětim, Moravská 
Červená Voda, Štíty, Mlýnický Dvůr, Kopřivnice, Štramberk, Branná, Nové Losiny, Pusté Žibřidovice, Budkov, 
Staré Město na Moravě (=pod Sněžníkem), Vysoké Žibřidovice, Šlapanice, Křenovice, Velká Střelná (u Libavé). 
Po tomto datu zprávy v novinách ustávají.

Značný nárůst telefonních hovorů umožňuje zlevnit provoz, a tak se od r. 1909 postupně na některých 
trasách hovorné snižuje. Dochází k tomu v rámci okresu (např. od 10. 11. 1909 se zlevňují poplatky mezi 
Krnovem na jedné straně a Osoblahou, Dívčím Hradem, Liptaní, Třemešnou, Albrechticemi a Jindřichovem na 
druhé straně [E 1909 č. 46; JZ 1909 č. 91]. Ve stejné době [JZ 1909 č. 88] se snižují všeobecně poplatky za noční 
hovory na polovinu. Na jiných, delších trasách se naopak poplatky zvyšují [JZ 1910 č. 62]. Potřeby rozšiřujícího 
se telefonního spojení si po čase vynutily zdvojování meziměstských vedení; tisk se ke zdvojení   Olomouc 
– Mor. Ostrava vyjádřil, že bylo potřebné již před lety.

Posledním významným dnem pro historii telefonního provozu v Krnově do r. 1918 byl 15. srpen 1916. 
Tohoto dne překročil počet telefonních účastníků 200 a Krnov  postoupil do vyšší skupiny telefonních sítí. 
[JZ 1916, č. 78; tabulka tříd v JZ 1907, č. 98] .

Postupně zasahovalo telefonní spojení i do dalších obcí krnovského okresu. V dokladech ZV k. 1846 
jsou písemnosti o tom, že už v r. 1886 žádají zájemci o koncesi soukromého telefonního vedení — bu� v rámci 
velkého hospodářství nebo kooperující podnikatelé. Povolení dostávali po 1-2 letech od podání žádosti (např. 
v Krnově, Albrechticích). Poštovní ředitelství však bylo opatrné a rozhodně nepovolilo stavbu telefonního 
vedení a ústředen všem zájemcům. Zvláště u venkovských pošt a dalších zájemců pečlivě zvažovalo budoucí 
rentabilitu. Běžným jevem bylo, že na stavebních i pozdějších provozních nákladech se musely finančně 
podílet i obce; někdy to docházelo tak daleko, že v případě nižšího než plánovaného výnosu se musela 
chybějící částka zaplatit z obecní pokladny.

Není tedy divu, že některé obce musely čekat na telefonní spojení od zažádání k jeho uskutečnění až 20 let. Dost 
často se dočkaly naplnění svého přání až v době republiky. Jako příklady dlouholetých čekatelů na telefon uvádím     Ježník 
a   Úvalno. Představenstvo Ježníku už v r. 1906 žádalo o zřízení veřejné telefonní hovorny a telefonní centrály, slibovalo 
i příslušný finanční vklad. Přesto poštovní ředitelství odpovědělo vyhýbavě a telefon nepovolilo. Rovněž   Úvalno žádalo 
několikrát o telefonní spojení. Nejdříve přímo s Krnovem, to nebylo povoleno; r. 1911 o spojení s Brumovicemi (kde už 
telefon byl), opět zamítnuto; r. 1913 o připojení do linky   Úvalno–   Skrochovice–Brumovice, zase nepovoleno z důvodu, že 

Historie poštovnictví na Krnovsku



 — (33

prý 5 účastníků nezaručuje rentabilnost.
Podle údajů v už zmíněných pramenech byly místní telefonní sítě v obcích budovány přibližně v tomto 

pořadí: 
Nejdříve 30. 11. 1901 Holčovice a  Hynčice, následující obce jsou už propojovány do delších tras nebo přímo 
na meziměstská spojení: 
1. 5. 1902   Kostelec, podzim 1905   Osoblaha,  Albrechtice,    Dívčí Hrad(?), Liptáň a   Třemešná, 
1. 4. 1908   Heřmanovice, 25. 10. 1911  Janov, 6. 5. 1912     Lichnov, 11. 5. 1912 Holčovice a  Hynčice, 1. 8. 
1912    Rudoltice, 3. 2. 1917  Hoš�álkovy, 11. 7. 1918 Loučky, 16. 9. 1918    Spálené, 21. 10. 1918    Dívčí Hrad.  

Pokud uvádí údaje Schulig, má v nich často závažné omyly nebo aspoň nepřesnosti (např.  Hoš�álkovy 
– to je omyl nejhorší). 

I menší obce dostaly možnost přímého telefonického spojení v meziměstském styku dálkového nebo 
mezistátního charakteru. Např.   Osoblaha získala od r. 1905 tf. spojení do Ober Glogau (Głogówek), v r. 1907 
do Krnova a zároveň zřízena hovorna (údaje v Kronice, podle Ad. Christa) a dále 1. 1. 1906 spojení s Guhrau 
(u Vratislavi), 13. 3. 1906 s oblastí   Javorník ve Slezsku, ? září 1908 s Kalkovem, 16. 7. 1909 nové vedení 
přes  Albrechtice do Krnova, 20. 11. 1909 s Vídní (a zároveň i  Albrechtice a celé Osoblažsko).

Také  Albrechtice obdržely některé výhody přímého spojení: 
5. 12. 1907 do Vratislavi, Kladska a Deutsch Lissa, 20. 9. 1912 do celé oblasti pruského Horního Slezska 
a neomezeně s Vídní.

Rovněž   Třemešná patřila k výsadním obcím. Měla spojení od 15. 8. 1910 s pruským Horním Slezskem 
(od Otmuchova po    Katovice) a 6. 1. 1911 s Berlínem. 

Pokud některá data nebo údaje chybí, nejsou vynechána omylem. Bu� jsou velmi nepřesná, nebo k nim 
nejsou hodnověrné prameny, či se mi je nepodařilo objevit.

6 .  P O Š T O V N Í  R A Z Í T K A  A  J I N Ý  M A T E R I Á L

Pro poštovní přepravu jsou charakteristické způsoby označování zásilek. K nejstarším patří pečetě, 
z nichž se vyvinula razítka, po nich vznikly poštovní známky a nejmladší jsou různé nálepky a pečetky.

V 1. kapitole uvádím nález pečetě s krnovským domicilem.
Protože v tomto období se žádná známka netýká Krnovska, zůstávají objektem studia jen razítka 

a nálepky.

a. R A Z Í T K A
Vývoj razítek a jejich výčet je vypsán v MONO 13 a 14 dostatečně důkladně. V úvodních kapitolách 

je i přesný přehled typů s uvedením, kdy asi vznikaly. Sběrem a studiem razítkovaného materiálu, by� i jen 
v kopiích, jsem dospěl k těmto výsledkům:

1. MONO obsahuje téměř úplný výčet razítek užívaných u zdejších PÚ. To, co není podchyceno, se 
počítá snad na 1% celého počtu. Drobné přehlédnuté chyby uvádím v kapitolce OMYLY.

2. Přesto jsem mohl přispět objevem několika dosud nezaznamenaných razítek nebo upřesněním už 
popsaného typu.

3. I když je razítko popsáno a zařazeno k typu, nedá jasnou představu o tom, jak skutečně vypadá. Proto 
jsem se snažil shromáždit kopie každého jednotlivého razítka, nebo� i u stejného typu se mohou vyskytnout 
odlišnosti. Zdaleka ne všechna razítka se mi podařilo shromáždit, mnohá z nich jsou nekvalitní nebo neúplná. 
I neúplná však dají lepší představu než pouhý popis.

Razítka jsou řazena takto:
  1. Vzorník typů vybraný z MONO 

  2. Místní a denní razítka pošt 
  3. Úřední razítka pošt 
  4. Razítka poštoven a sběren 
  5. Razítka vlakových pošt a nádražních sběren 
  6. Zvláštní a pomocná razítka.

Všechna uvádím v originální velikosti.
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Poznámky k jednotlivým denním razítkům:
1. Řádková razítka typu A se na Krnovsku užívala ještě v r. 1865. V archivních dokladech to dokumentují dopisy 

došlé na městský nebo purkmistrovský úřad v Krnově. Z části let 1864-65, kterou jsem měl možnost 
prohlédnout, bylo asi 90% označeno příchodním razítkem   Jägerndorf A 1-j a jen 10% kulatým E 83. Známky 
tu všude chyběly; asi ve čtvrtině dochovaných byly smyty už velmi dávno a na zbytek vůbec nebyly vylepeny 
– zřejmě se jednalo o úřední korespondenci. Při přesném proměření velikosti jsem zjistil, že otisky razítek 
z r. 1864 a 1871 se mírně liší. Datové číslice u staršího razítka mají shora velikosti v mm 3-3, 5-4, novější 3-3, 
5-3,5! Mohla by to tedy být 2 různá razítka.

 Pokud bychom usuzovali, že řádková razítka byla užívána jen jako příchodní, byl by to omyl. Našly se 
i dopisy odesílané z Albrechtic ( Olbersdorf) a Osoblahy (Hotzenplotz). Z Albrechtic nesly pouze řádková 
razítka A 1-f; byly však jen dva. Víc jich bylo z Osoblahy a poměr řádkových razítek (A 1-j) a kulatých 
(E 1) byl půl na půl. Dá se tedy usoudit, že i 4 roky po zavedení kulatých razítek byla stará řádková v čilém 
provozu.

2. U razítek E 189 o průměru 28,5 (ev. 28) mm se zdá, že jde o složitější otázku. Získal jsem 2 razítka, která 
nesouhlasí s dosud uvedenými, čímž by se počet variant rozrostl na 6. To je podezřelé, a tudíž uvažuji 
o možnosti, že některé z razítek uvedených na str. 52 by mohly patřit k typu o průměru 26 mm – jednalo by 
se asi o 2, která vykazují průměr 27 mm. 

3. Dále jsem objevil dosud neznámá a nepublikovaná razítka typu F 7,   Jägerndorf 1/f a h. I když jsou na podacích 
lístcích (Aufgabeschein) z peněžního oddělení pošty z údobí 1898-1904, neznamená to, že se nemohou 
objevit i na listovních zásilkách. Na stejných podacích lístcích jsou totiž i už známá razítka a, c, d a g. Ani 
u běžně známých razítek není nouze o zajímavé skutečnosti. Za zmínku stojí typ G 129, z něhož zatím 
nemám 6a. Není to jednotně graficky řešená řada, většina razítek se od sebe liší. Téměř shodné umístění 
domicilu   Jägerndorf 1 mají a, b, 4b, 5b, ostatní razítka mají 1 různě posunutou; ostatně ani typy písma nejsou 
vždy shodné. Vyšší datové číslice mají 3a a 5b; menší mají a a 4b; zbytek je různě odlišný. Rozlišovací 
označení jsou shodná u a, b, 4a a 5a; odlišná jsou 3a, 4b a 5b. Nejvíce patrné je to u 5: 5a má rovnou čáru, 5b 
oblouček. Nejvýrazněji odlišné je už v textu popsané razítko 4c. Podobně je tomu u typů G 129   Jägerndorf 2. 
Objevil jsem razítko 2b v MONO neuvedené. Od 2a se liší v drobnostech, z nichž nejvýraznější je rozlišovací 
označení: 2a má číslici stínovanou s vodorovnou čarou, 2b číslici tenkou s vlnovkou.

4.   Jägerndorf Stadt – doplňuji MONO 13 o typ E 189 se slovním určením denní doby, ale většího průměru, než 
je ve vzorníku z MONO (malé – 28,5 mm).

5.   Jägerndorf 1 – doplňuji MONO 13 u typu F 7 o rozlišovací písmena b, g (e je ve vzorových typech, kupodivu 
chybí v přehledu) a dvojici a: první vyšší (3 mm) s domicilem nižšími písmeny, druhý asi mladší typ a nižší 
(2 mm) a širší, s domicilem vyššími písmeny.

6.   Jägerndorf 1 – razítka typu G 129 s označením 4a, 4b a 4c se svými znaky vymykají ostatním. Mají menší průměr 
30 mm (místo 32,5), 4a a 4b odlišný typ písma a 4c bez silných kontur můstku a mezikruží. Podobají se tak 
více typu G 130 nebo G 126.

7. Batzdorf – existuje i dosud nikde neuvedené razítko typu E 82 Batzdorf b. Hennersdorf.
8.   Jägerndorf 2 – v M 13 uvedená razítka typů G 129 a 130 jsou bu� nesprávně zařazená (tisková chyba), nebo jsem 

objevil dosud neznámá. Razítko 2c vypadá spíše jako typ G 130, 2a patří ke G 129 (nikde není uvedeno). 
Oba typy však kombinují některé znaky navzájem mezi sebou.

Protože úřední razítka se většinou vyskytují jen na některých úředních dokumentech, a těch se 
dochovalo poměrně málo, nepodařilo se mi shromáždit razítka všech 28 PÚ krnovského okresu. Kromě 
oválných razítek existovala i kruhová, gumová. Takové jsem objevil v OA K, a sice z Albrechtic, ovšem 
z r. 1919, s vyřezaným rakouským orlem uprostřed a počátečním „k.-k.“ v nápisu.

Ještě horší je situace u poštoven a sběren. Jak je známo, na Krnovsku bylo od r. 1901 5 poštoven. 
Z tohoto období však mohu doložit jen jedno razítko, z Radimi, a to díky laskavosti P. Gebauera. Sběrny byly 
dvě. Na Ježníku (od r. 1903 součást Krnova) byla zřízena sběrna r. 1904. Na Biskupské kupě (Hoře) měla 
fungovat sběrna od r. 1896, je tu však problém příslušnosti: byla na vrcholu hory v hostinci, který stál právě 
na hranici okresu a za Rakouska se pošta nosila do Cukmantlu (Zlatých Hor). Na rakouské mapě poštovních 
spojení vůbec není zakreslena. Oválné razítko, používané jen krátkou dobu, přetiskuji z [91]. (U toho není 
výjimečně jistá jeho skutečná velikost.)

Razítek vlakových pošt je sice víc, ale přesto nejsou v plném počtu. Razítka nádražních schránek 
scházejí naprosto.
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Ke zvláštním razítkům řadím novinové a razítko peněžních poukázek. Podle M 14 by mělo v Krnově existovat 
zvláštní novinové razítko uvedené pod číslem 2816 (typové označení A1). V  dochovaných ročnících novin v OA K jsem 
žádné neobjevil. Razítko peněžních poukázek by mělo existovat rovněž jen v Krnově, v M 14 je pod číslem 2860. Zatím 
se mi ho nepodařilo nikde získat.

Mezi pomocná razítka, užívaná na krnovském okrese, patří Franco, Grenze a Rec. (om....).
S opětným odvoláním na M 14 konstatuji, že u razítka FRANCO lze počítat s výskytem u čtyř PÚ okresu. Pod 

č. 2920 jsou uvedeny pošty   Krnov  1, 2 a  Albrechtice, pod č. 2924   Osoblaha. Nemám ani jedno. Razítka hraničních 
(v M 14 „pohraničních“) PÚ by se měla týkat ve starších dobách Krnova, kolem poloviny 19. století Albrechtic. Nezjistil 
jsem žádné z nich (GRENZE, O.B.C., LA, PD, P).

Konečně nejrozšířenější razítka RECOMANDIRT by měla podle M 14 existovat u většiny pošt Krnovska. 
Pod č. 2980 jsou vedeny PÚ   Krnov  1 a  Albrechtice, č. 2987 mají     Bartultovice, Brantice, Fulštejn,   Jindřichov
,   Heřmanovice,  Hynčice,  Janov,   Krnov  2,     Kobylí, Krasov,     Lichnov,   Úvalno,    Dívčí Hrad,    Rudoltice,   Třemešná 
a Loučky, č. 2999   Osoblaha. Je pochopitelné, že nejsou uvedeny pošty zřízené r. 1889 nebo později, protože 
od té doby se začaly všeobecně užívat R-nálepky. Podivné však je, že chybí pošty Holčovice (1863), Liptáň 
(1865) a    Spálené (1885). Je možné, že vzhledem k uvádění pošt pouhými pořadovými čísly tu došlo k tiskovým 
chybám. Mně se podařilo získat jen jediné razítko, z Krnova v předznámkovém období.

K pomocným razítkům řadím i pouhé razítko místní, které se např. otiskovalo na telegramy. To jediné 
je z PÚ   Krnov  1, 5. 3. 1890.

b. J I N Ý  M A T E R I Á L
Z ostatního materiálu připadají v úvahu hlavně R-nálepky. Ani ty se mi nepodařilo získat ve větším 

počtu. Pokud byly nálepky užívány od začátku na erárních poštách, mohla by se teoreticky vyskytnout 
i z PÚ     Jägerndorf-Bahnhof (na rozdíl od tvrzení v [104]).

O perfinech se mi nepodařilo zjistit nic.

Omyly v pramenech
V některých pramenech se vyskytují různé omyly. Některé lze přičíst na vrub nepřesné korektorské 

práci, jiné jsou však chybami dotyčného autora. Považuji za vhodné tyto omyly opravit souhrnně.

H. Schulig - Ein Heimatbuch ....
 � Telegraf  Hoš�álkovy r. 1889, omyl, 4. 8. 1900 
 �  Albrechtice bez určení roku, možnost výkladu 1862, což asi není pravda 
 � Telefon  Hoš�álkovy r. 1889, zjevný omyl, 3. 2. 1917 
 � Holčovice r. 1912, místní sí� už v r. 1901 
 �  Hynčice  “  “ 
 �   Kostelec r. 1905, nesprávně, 1. 5. 1902

O. Tovačovský - Krnov , dějiny poštovnictví
 �  telegraf: dům č. 1 – chybí na Petrovické ulici 
 �  až do r. 1927 zní oficiální název  Albrechtice bez „Město“, i „město“ je nutno brát s reservou 
 �  mezi poštovními úřady v okrese Krnov  v polovině 19. stol. chybí   Osoblaha 
 �  ve výčtu PÚ na Krnovsku r. 1921 chybí celé okrsky   Osoblaha a   Jindřichov, takže všech pošt už v roce 
  1902 bylo 28.

Monografie díl 13
 neopravené tiskové chyby:

1262. LIEBENTHAL 5. razítko R 131 má být G
1699. OLBERSDORF 5. razítko F 1 má být F 2
         díl 14
� u vlakových pošt   Osoblaha   Třemešná jsou chybná data jejich počátku 

  � u vlakových pošt (konduktérských)   Jägerndorf–Ziegenhals je nutno doplnit i vlaky a KP 103 a 104 

J. Kratochvíl - Pomozte řešit ...
V příspěvku Pomozte řešit problémy kolem prvních R-nálepek, otištěném v Postiliónu 3/91, uvádí 

 autor, že r. 1886 byla pošta v Krnově-městě jedinou erární. Nebyla –     Jägerndorf-Bahnhof od svého 
 zřízení r. 1874 byla rovněž poštou erární. (Viz 1. kapitola)

od 17. století do r. 1918
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Všem dobrým a milým lidem,
kteří mi pomohli materiálem i radou

B / 1

L É T A  1 9 1 8  -  1 9 3 8

Ú V O D E M

Oddíl B, obsahující léta 1918-1945, se rozpadá na dvě období: léta tzv. I. ČSR (1918-1938) a léta 
okupace (1938-1945).

Pro léta první republiky se dochovalo dost pramenného materiálu. Nejvíce se dalo čerpat z dobových 
novin, Jägerndorfer Zeitung a Jägerndorfer Bezirkszeitung. V ZA   Opava, fondu Ředitelství pošt   Opava II (1918-
1938), se nachází k některým poštám hodně dokumentů, ne však ke všem. Přesto lze z několika podobných 
případů provést jakési zobecnění jevů, typických pro tu dobu. Základní údaje samozřejmě přejímám z MONO 
17 (2 svazky). Spíše doplňkově využívám materiálů z Poštovního muzea v Praze, Obchodní a živnostenské 
komory v Olomouci, z jiných fondů ZA v Opavě a časopisu Filatelie. České Krnovské noviny se uchovaly 
ve velmi hubeném stavu necelých dvou ročníků v SVK   Olomouc, bohužel v nich není k poštovnictví vůbec 
nic.

S dodáním poštovních razítek mi opět pomohli někteří filatelisté a sběratelé pohlednic. Děkuji tedy 
Zdeňkovi Stupalovi a Vladimíru Bluchovi z Krnova za místní razítka, RNDr. Petrovi Gebauerovi z Brna za 
razítka poštoven, Pavlu Sollichovi a Františku Zahrajovi z Opavy a dr. Aloisu Těšitelovi z Pardubic za razítka 
VLP. Další materiál jsem našel v krnovském a opavském archivu, jejichž už dříve jmenované pracovnice mi 
vycházely vstříc. Zvláště však děkuji PhDr. Jarmile Štěrbové a pracovníkům ZA v Olomouci za zprostředkování 
a zapůjčení některých materiálů.

1. STRUČNÝ NÁSTIN POMĚRŮ V POVÁLEČNÉ DOBĚ

a .  P O L I T I C K Á  S I T U A C E
Státní převrat a vyhlášení republiky 28. října 1918 přijali krnovští Němci s nevolí, později přímo 

s odporem. Spolu s ostatními okresy Slezska a částí severní Moravy se angažovali za připojení k Německému 
Rakousku (Deutsch Österreich).

„Dne 5. 11. 1918 byla v německých novinách prohlášena vláda Sudetenlandu a 9. 11. skládali němečtí 
poštovní zaměstnanci v Opavě u poštovního ředitelství slib této vládě. Čeští poštovní zaměstnanci složili slib 
Čs. republice 17. listopadu 1918.

Novou organizací poštovnictví v Rakousku podléhalo bývalé poštovní ředitelství v Opavě do správního 
obvodu rakouské provincie Sudetenland a bylo podřízeno státnímu úřadu pro živnost, průmysl a obchod ve 
Vídni .... Zároveň byly zhotoveny nové mapy telegrafního a telefonního vedení Sudet, nebyly však dochovány. 
19. 12. 1918 dochází k obsazení Opavy čs. vojskem. Tímto dnem zaniká také Sudetenland.“

Tolik citace z úvodu k Inventáři archivního fondu bývalého ředitelství pošt a telegrafů v Opavě.

Historie poštovnictví na Krnovsku
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léta 1918 - 1938

Zpočátku ovšem Němci brali možnost státu Sudetenland velice vážně. Z poštovního hlediska se chtěli 
osamostatnit vydáním známek Deutsch Österreich zobrazením znaků (zemských, městských?), jak uvádí JZ 
z 5. 12. 1918, prý do 8–10 dnů. Známky však nepřicházely, a tak tytéž noviny z 29. 12. upozorňují veřejnost, 
že i v Krnově budou listovní zásilky kvůli nedostatku poštovních známek od 1. 1. 1919 vypláceny v hotovosti 
s označením „poštovné uhrazeno“.

Území Sudet nemohlo mít naději na plné fungování jako samostatný stát. Není divu, že po nastalých těžkostech 
značná část realisticky myslících Němců a Židů (většinou podnikatelů) přijala vstup čsl. vojska do Krnova 27. prosince 
1918 v 17 hodin s ulehčením. I když toto datum nelze automaticky považovat za předání moci českým úředníkům ve 
všech úřadech, lze přesto brát začátek r. 1919 za počátek fungování čs. státní správy na Krnovsku.

Němci se však s novou úlohou českého živlu v novém státě dlouho nechtěli smířit. Důkaz toho najdeme 
v Jägerndorfer Zeitung, kde se až do r. 1926 velmi často objevovaly protičeské výpady a ironizování. Němci 
horlili proti počeš�ování úřadů, školské politice, pohraniční a finanční stráži v českých rukách, dvojjazyčným 
firemním štítům, povinné znalosti češtiny u státních zaměstnanců – mj. i poštovních, i lecčemu jinému. 
V této souvislosti stojí za zmínku i to, že jmenování úředníků nejrůznějších úřadů bylo za Rakouska v místních 
novinách obvyklým a častým obsahem zpráv, zvláště o poštovních službách — dokonce tu bývaly i zprávy 
o přeložení úředníků na Moravě, v Haliči, v Čechách. Po r. 1918 je to vzácností, a pokud se zpráva objeví, 
jsou uváděna jen německá jména nebo česká v německém znění. Němci těžce nesli, že Deutsch Österreich 
(DÖ) pro ně musí být cizinou, což se v praxi odráželo mj. i ve zvýšeném poštovném. (JZ 1920, č. 26) Jejich 
vypjaté národnostní cítění se dále projevovalo i v tom, že německým poštovním zaměstnancům doporučovali, 
aby se stali členy německých spolků poštovních zaměstnanců.

b. Ú Ř E D N Í  J A Z Y K  –  Č E Š T I N A
Velkou změnou v chodu úřadů byla okolnost, že se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku stala úředním jazykem 

čeština. Jedním z prioritních úkolů po zvládnutí nejtíživějších problémů se stalo počeš�ování státní správy. To ovšem Němci 
v oblastech s absolutní většinou (krnovský okres 99%) nesli jako velkou újmu. JZ 14. 9. 1919 přetiskuje zprávu z Prager 
Tagblatt: „V nařízení z 29. 8. se poštovním úřadům připomíná výnos ministerstva pošt z 22. 8. a cirkulář generálního 
ředitelství z 6. 12. 1918, aby úřední řečí poštovních institucí čs. státu byla čeština. V nejnovějším výnosu to znamená 
dále: V dalších ustanoveních tohoto oběžníku, že poštovní úřady s převážně německým osídlením mezi sebou a ve 
styku s poštovním ředitelstvím smějí používat německou řeč – jak už to vyplývá z odst. 2. „Prováděcích předpisů“ (až do 
definitivního uspořádání) – lze považovat jako přechodné opatření, které platí jen pro případ nouze, kde přednosta na 
určitém služebním místě neumí česky.“ Stručně řečeno: výjimka neplatí, když na ředitelství umějí česky. Podle výnosu 
ministerstva pošt z 1. 9. 1919 nesmějí být používány v poštovním provozu žádné tiskopisy jen s německým textem. 
Takové musejí být do jednoho měsíce zničeny. Tiskopisy s česko-německým textem smějí být používány jen v místech 
s aspoň 20% německým osídlením. Německé slovo „dringend“ se povoluje jen na zásilkách pro Německo a DÖ.

Z komentářů v JZ je znát, že se to Němcům nelíbilo, ale předpisy nakonec dodržovali. Zrovna tak 
byli pobouřeni požadavkem v r. 1925, aby se všichni státní zaměstnanci, kteří ještě nedosáhli věku 50 let 
a neprokázali, že ovládají češtinu, podrobili do 1. 10. 1925 zkoušce ze státní řeči. (JZ 19. 4. 1925) Týkalo se to 
především poštovních zaměstnanců, kterým při nesplnění zkoušky hrozilo propuštění. Místní jazykové školy 
dr. Schollara a R. Liebharta prožívaly konjukturu kursů češtiny.

Tyto zkoušky se sice konaly, ale podle Hlavní knihy PÚ    Krnov 1 proběhly ve dvou termínech až po úředně 
předepsaném. Zkoušku konalo 59 úředníků, z toho v říjnovém termínu zapsaní krnovští jsou čtyři (11., 21., 23. a 25. 10.), 
na jaře (23. 4. 1926) dva. U zřízenců byl celkový počet 61; krnovských bylo 21 a z nich 14 bylo zkoušeno 20. 10. 1925, 
zbytek včetně těch, kteří opakovali, 23. 4. 1926. Ti, co opakovali, měli stejné hodnocení i na podzim. Všichni mají uveden 
prospěch „dostatečný“; co to znamenalo, věděli asi jen tehdy.

V souvislosti se zaváděním češtiny jako úředního jazyka souvisí i zavádění českých názvů obcí. Bylo 
nutno stanovit úřední názvy, které by vyhovovaly národnímu charakteru nového státu a zároveň vzaly ohled 
na národnostní menšiny. Proto vznikla řada názvoslovných komisí, které měly dohodnout a schválit názvy 
obcí. Podle nich se pak řídila i pošta.

Největší díl práce splnily komise v letech 1919-20. V krnovském okrese bylo nutno vytvořit nově nebo 
najít dávné české znění názvu všech obcí. V některých případech zůstalo podobné znění jako v němčině 
(Fulštejn, Kronsdorf, Liptál, Kutlberk), častěji se sáhlo po dávném českém názvu. Brzo bylo znát, že některé 
názvy je třeba opravit. V letech 1921 se Kobylá (Kohlbach) změnila na     Kobylí u Krnova a v r. 1922 Kronsdorf na 
Korunov (doslovný překlad; nebyl to ojedinělý případ – viz nedaleký Kriegsdorf � Vojnovice � Valšov). Další 
etapa změn zasáhla do názvů v letech 1924-8. V krnovském okrese se projevily výrazně v r. 1925, kdy došlo 
ke korekturám podle historických pramenů nebo ve snaze odlišit stejné názvy podle různého území (   Dívčí 
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Hrad místo Hrady,  Hoš�álkovy u Krnova,  Janov u Jindřichova,     Kobylí u Krnova, návrat ke Kronsdorfu, Liptaň 
místo Liptál,  Albrechtice u Krnova; změna Kostelce u Krnova na    Krnov 3 se týká až roku 1935). V jednom 
případě došlo dokonce ke změně německého názvu: Bartelsdorf místo Batzdorf, přičemž český zůstal stejný 
–     Bartultovice. Ačkoli v MONO se uvádí, že „v letech 1930-38 se místní názvy prakticky ustálily“, přece jen 
v r. 1935 došlo na Krnovsku k posledním změnám. Ministerstvo pošt reagovalo opožděně ministerským 
výnosem na skutečnost, že   Kostelec u Krnova byl sloučen s Krnovem už v r. 1922, tím, že od 1. 5. 1935 se 
tato pošta oficiálně označuje jako    Krnov 3. (JZ 24. 4. 1935) Druhým případem je přejmenování Kronsdorfu na 
Krasov od 19. 8. téhož roku (JZ 26. 8. 1935); v JL je ještě dovětek, že tento český název se nachází v zemských 
knihách už r. 1523. (JL 1935, č. 9)

Naopak v jednom případě ke změně razítka pošty nedošlo.  Albrechtice ve Slezsku, později u Krnova, 
jsou pravidelně v novinách od r. 1927 nazývány  Stadt  Olbersdorf,  Město  Albrechtice. (JZ 22. 5. 1927) Pošta 
tento název na vědomí nevzala, k přejmenování došlo až po II. světové válce.

PŘEHLED POŠTOVNÍCH ÚŘADŮ A ČESKÝCH NÁZVŮ
podle poštovních razítek od r. 1920 do r. 1938 (MONO)

 Albrechtice ve Slezsku 1925 A. u Krnova  Olbersdorf

    Bartultovice Batzdorf bei Röwersdorf       1925 Bartelsdorf

Brantice Bransdorf

Brumovice ve Slezsku Braunsdorf

Dívčí Hrady 1925 D. Hrad Maidelberg

  Dolní Holčovice   Nieder Hillersdorf

Fulštejn Füllstein

  Heřmanovice Hermannstadt

 Hoš�álkovy ve Slezsku 1925 H. u Krnova Gotschdorf

 Hynčice u Albrechtic ve Sl. Heinzendorf b.  Olbersdorf

1923 H. u A. , Slezsko             „                      , Schl. 

1932 H.  u Albrechtic             „

  Chomýž (do 30. 9. 1924) Komeise

 Janov ve Slezsku Johannesthal, Schles.

1925 u Jindřichova J. b. Hennersdorf

  Jindřichov Hennersdorf, Schl.                1935 H. in Schl.

Kobylá ve Slezsku 1921 Kobylé u Krnova 
1925     Kobylí u Krnova

Kohlbach
           „

  Kostelec u Krnova 1935    Krnov 3 Weisskirch b.   Jägerndorf        1935   Jägerndorf 3

   Krnov 1   Jägerndorf 1

   Krnov 2   Jägerndorf 2

Kronsdorf ve Slezsku 1922 Korunov Kronsdorf in Schlesien

1925 Kronsdorf u Krnova 1925 K. b.   Jägerndorf

1935 Krasov                    „

Kutlberk Kuttelberg

    Lichnov Lichten

Liptál ve Slezsku 1925 Liptaň Liebenthal, 1925 Liebenthal Schlesien

Loučky u Krnova Wiese b.   Jägerndorf

  Osoblaha Hotzenplotz

  Petrovice u Jindřichova Petersdorf b. Hennersdorf, Schl. 

  Pitárné Pittarn

   Rudoltice ve Slezsku Rosswald

  Třemešná ve Slezsku Röwersdorf

  Úvalno Lobenstein
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Poštovny
V publikaci Seznam pošt [17] jsou uvedeny i tehdy fungující poštovny. V rámci probíhajícího počeš�ování 

byla obec     Hejnov (Heindorf) krátkou dobu pojmenována Jindřichovice, protože v minulosti (z německých 
pramenů) vznikl dohad, že původní název obce zněl Heinrichsdorf. Ostatní názvy nebyly problematické.

  Dlouhá Voda Langwasser
Jindřichovice, Haindorf Heindorf
   Komora Kammer
   Radim Gross Raden
Valštýn Wallstein

2 .  ORGANIZACE POŠT
 

a .  P O Š T Y
Čs. republika převzala celkovou organizaci pošt od rakouského předchůdce. Aspoň pro první léta 

uchovala stejné třídění pošt, tzn. erární a neerární. Erární byly jako dříve    Krnov 1 a 2, při Krnovu 1 fungovala 
neerární stáj. Ostatní pošty byly neerární a byly zařazeny do příslušných tříd. Oproti stavu za Rakouska došlo 
u některých ke změnám v zařazení. Ke dni 1. 1. 1920 je zachyceno určení pošt takto: (ŘP II, i. č. 413)
 Albrechtice I/1  Hynčice II/2 Liptaň II/1

    Bartultovice III/2   Chomýž III/3 Loučky II/1

Brantice II/1  Janov II/2   Osoblaha I/3

Brumovice II/2   Jindřichov I/4   Petrovice III/2

   Dívčí Hrad III/1     Kobylí III/1   Pitárné III/3

  Dolní Holčovice II/1   Kostelec II/2    Rudoltice II/1

Fulštejn II/2 Kronsdorf III/2   Třemešná I/4

  Heřmanovice II/2 Kutlberk III/1   Úvalno III/2

 Hoš�álkovy II/2     Lichnov II/1

V polovině 20. let pošta přikročila k reorganizaci; počítalo se s tím, že se ušetří finance. Předpokládalo 
se zrušení 60 erárních pošt a jejich přesunutí do skupiny poštmistrovských II. třídy. Týkalo se to pošt s 12 
a méně úředníky. Zatímco pro erární pošty byli přijímáni úředníci tzv. C skupiny – s úplným středoškolským 
vzděláním, v poštmistrovských byli úředníci D skupiny – jen s nižším středoškolským vzděláním nebo 
měš�anskou školou. Proti této reorganizaci se ozývaly protesty profesních spolků, ale to nepomohlo. Nakonec 
došlo k tak zásadní změně, že žádné pošty nebyly tzv. erární, ale jen třídní.
Do třídy
 I. patřily pošty, pokud měly víc než 12 subalterních úředníků,
 II. patřily pošty dosud všechny erární s 12 a méně subalterními úředníky a všechny dosud třídní s více jak 
  15 000 „jedniček“ (roz. jednotek),  
 III. patřily pošty s méně než 15 000 jednotkami (zde jediné užití toho slova) a provoz smluvními silami.

Protože jsem nové rozdělení pošt podle tříd v archivních dokumentech nenašel, vynechávám detailní 
popis jednotlivých tříd.

Ke zřízení nového PÚ v tomto období na krnovském okrese nedošlo, k úplnému zrušení také ne.
V r. 1922 došlo na základě výnosu ministerstva pošt a telegrafů k malé organizační změně: v rámci 

tzv. Velkého Krnova, který obsahoval obce  Krnov,   Chomýž,  Chářová a   Kostelec, se mohly z pošt    Krnov 1, 
2,   Chomýž a   Kostelec posílat dopisy do 20 g za zlevněné (místní) poštovné 60 h. [JZ 12. 3. 1922]. U ostatních 
pošt změny nejsou známy a tato rajonizace zřejmě přetrvala až do r. 1938.

Zajímavý doklad o důležitosti krnovské pošty v oblasti peněžní služby přináší [69] Hlavní kniha PÚ    Krnov 1, 
vedená v letech přibližně 1928-36. (Před zničením ji zachránil poštovní zaměstnanec František Stupal z Krnova; nyní 
ji opatruje jeho syn Zdeněk Stupal.) Pod úřední pokladnu této pošty spadalo odvádění peněz od poštovních úřadů 
okresů  Krnov, Bruntál, Frývaldov a západního okraje   Opava (tj. Škrochovice,  Neplachovice,  Velké Heraltice,   Sosnová), 
a to od 1. ledna 1923. Do zrušení této knihy na konci 30. let nedošlo k zásadní změně. Odvádění peněz přímo Národní 
bance – filiálce  Krnov – se týkalo jen větších PÚ. Ze sledované oblasti to byly okresní (Bruntál 1, Frývaldov) a Cukmantl 
ve Slezsku,   Javorník,  Vidnava a  Vrbno ve Slezsku; z krnovského okresu pak    Krnov 2 a   Osoblaha.

léta 1918 - 1938
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Naproti tomu seznam PÚ přidělených pokladně pošty    Krnov 1 pro odebírání přídělů je o polovinu chudší; patří 
sem zhruba stejně velká oblast, ale kromě všech pošt krnovského okresu z ostatních jen větší (včetně okresních) a některé 
vesnické.

b. P O Š T O V N Y
U poštoven došlo v době ČSR k několika změnám, tudíž je vypíšu podrobněji. Beze změn 

fungovaly   Dlouhá Voda, Haindorf (Heindorf, Jindřichovice),    Radim a    Valštejn. Poštovna v Komoře byla 
zrušena na přelomu let 1927-28 a veškerou agendu vedl PÚ v Kutlberku. Ten byl ve spodní části obce, odkud 
bylo z Komory dost blízko.

K jednotlivým poštovnám jsem našel v archivu OA K [61] podrobný materiál. Něco z něho zde 
uvádím.

  Chomýž  [k. 1, i. č. 11]
Ředitelství pošt v Opavě 29. 7. 1924: Ministerstvo pošt a tgf. rozhodlo výnosem 9. 7. 1924 o zrušení 

PÚ   Chomýž. Místo toho se zavádí služba přespolního listonoše od pošty    Krnov 2. Bude-li obec chtít, může 
být zřízena poštovna do částky 3 000 Kč, jestliže se totiž obec postará o vhodnou osobu pro agendu poštovny 
a zaručí se za ni. Odměna může dosáhnout nejvýše 1 200 Kč ročně. Vedení poštovny nadučitelem Rudolfem 
Türkem za 1 800 Kč ministerstvo odmítlo. Ke zrušení pošty dojde bez ohledu na eventuální zřízení poštovny.

V dodatku z 11. 9. 1924 se upřesňují služby: 1. 10. 1924 bude na tamní železniční zastávce upevněna 
listovní sběrná schránka, z níž se bude vybírat ve všední dny v 17.40 a ve svátky v 11.20. Schránka na domě 
poštovného Mücksteina se bude vybírat ve všední dny před oběma výpravami pošty, tj. v 11.30 a 17.35, 
v neděli jen 11.10 a ve svátky 11.30.

Poštovna začala svou činnost 1. 10. 1924.
Ve stížnosti obce   Chomýž (asi podobná byla otištěna i ve Volkspresse 11. 10. 1924) se praví: o telefonu dosud 

nebylo rozhodnuto; PÚ byl zavřen 1. 10. 1924, protože nebyl rentabilní. Jenže dosavadní stav nikomu nevyhovuje — 
peníze se musí nosit na vzdálenost 2 km (k PÚ    Krnov 2), sobotní noviny dostáváme až v pondělí, situace přináší velké 
škody obchodům a řemeslům.

Poštovní ředitelství v Opavě odpovídá 19. 1. 1925:
1. Poštovna vyhotovuje ke každé zapsané poštovní zásilce zatímní podatky.
2. Příštího dne tuto podatku vyměňuje doručovatel za definitivní podací stvrzenku.
3. Doručování v Chomýži se uskutečňuje nyní dvěma zřízenci.
4. V těch dnech, kdy se pošta nedoručuje (neděle a některé svátky), vypravuje PÚ    Krnov 2 noviny vlakem   

1003 na poštovnu   Chomýž pro ty, kteří si vyhradili odnášení novin od poštovny.

      Biskupská kupa
Dále přibyla poštovna na Biskupské kupě (hoře), která byla umístěna přesně na hranici krnovského 

a frývaldovského okresu. Protože však měla napojení na   Petrovice v okrese  Krnov, je třeba ji počítat mezi 
naše poštovny. 2. 5. 1932 byla převzata ze soukromých rukou do státní správy. [91, 94] (Příloha obr. 45)

Láryšov a Býkov
Třetí poštovna začala pracovat v Láryšově od 1. 7. 1932 pro obce Láryšov, Dubnici a samotu (hostinec) 

Velislav. [ŘP II, i. č. 514] Tato poštovna vznikla na popud  Dubnice, jejíž občané si stěžovali na pozdní 
dodávání pošty. Zásilky totiž šly od pošty    Krnov 1 ke    Krnov 2, později    Krnov 3, a teprve odtud do  Dubnice. 
Často tak byly dodány až odpoledne. Tím, že se te� pošta dopravovala autobusem přímo do Láryšova, mohly 
být zásilky doručovány krátce po 9. hodině; i odnos podané pošty místo o poledni byl možný v 17 h.

Brzo nato, 1. 9. 1932, byla dána do provozu poštovna Býkov s doručovacím obvodem Býkov. 
[JZ 21. 8. 1932]

PŘEHLED VŠECH POŠTOVEN NA KRNOVSKU

Biskupská Hora (kupa), hostinec * 2. 5. 1932 + ?. 10. 1938, def. 31. 5. 1946
Býkov * 1. 9. 1932
  Dlouhá Voda * 1. 9. 1901 + ?. 10. 1938
Heindorf * 16. 9. 1891 1920-1 Jindřichovice, 15. 1. 1925 Heindorf
  Chomýž u Krnova * 1. 10. 1924 + ?. ?. 1938
   Komora * 21. 7. 1895 + (?31. 1. 1927) 1928
Láryšov (hostinec) * 1. 7. 1932
   Radim (byla tu už za Rakouska) * 15. 1. 1925 + ?. ?. 1938,  def. 1944/5
   Valštejn * 1. 9. 1901
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3. DOPRAVA

a. P Ě Š Í ,  K O Ň S K Á
Tyto nejstarší způsoby poštovní přepravy začínají ponenáhlu mizet. I když zůstávají pravidelné  pěší pochůzky od 

některých poštovních úřadů k železničním zastávkám v místě, ale třeba i 3 km vzdáleným (Brantice, Brumovice a možná 
i jinde), nebo z poštoven k nadřízeným poštám (   Valštejn do Hynčic), přece jen jsou oproti dřívější době méně početné. 
Zrovna tak i povozná pošta koňskými potahy: u některých pošt, hlavně z  vesnic, provozují soukromníci dopravu na 
krátkých trasách (  Petrovice– Janov–  Jindřichov), ale delší trasy přebírají automobily.

V Pamětní knize (Gedenkbuch) Heřmanovic takto popisuje kronikář změnu poštovní linky:
„1926 byla zrušena poštovní linka Cukmantl–  Heřmanovice– Vrbno a otevřena autobusová poštovní 

linka  Albrechtice–  Heřmanovice. 16. 5. 1926 vedl naposledy poštovní kočí Lindner vůz za smutných zvuků poštovního 
rohu po silnici k Fichtenecku a Vorwitzu. S poštovním kočím odešlo kus romantiky, čímž se rozloučilo se starým časem, 
aby udělalo místo novému, rychlejšímu a tudíž chvatnějšímu času.” [41:   Heřmanovice, i. č. 1]

b. V L A K O V É  P O Š T Y
Přepravu pošty po železnici čs. pošta převzala od rakouské; tento druh přepravy byl její páteří. Zatímco 

v rámci nového státu se měnily některé směry (přechod na převládající směry východozápadní), a hlavně 
číslování, na Krnovsku základní směry zůstaly, jen se změnilo jejich číslování a někdy koncové stanice.

V prvých popřevratových dnech asi VLP fungovaly málo, během listopadu a prosince byl nejspíše 
čilý přeshraniční styk (Sudetenland) východozápadním směrem, na přelomu let 1918-19 byla asi doprava 
silně redukována. Z dobových pramenů víme, že byl zoufalý nedostatek mj. i uhlí, takže vlaky téměř 
nejezdily. Podle MONO 16 měly ještě jezdit krátkou dobu přeshraniční VLP 465 Jäg–Zgh (Kr–Hl) a 475 Tr–Zgh 
(Op–Hl). Zda opravdu jezdily, není jisto, tištěné doklady pro ně nejsou. Otázkou je i období od 27. 2. 1919 
do 27. 4. téhož roku. Železniční doprava byla mezi Třemešnou (!) a Mikulovicemi nejdříve zcela zastavena 
kvůli kolkování peněz, pak ji německá strana nechtěla obnovit z důvodů malé bezpečnosti na svém území. 
[JZ 27. 2. 1919, JZ 24. 4. 1919]

Zkratky stanic:
DL  Dolní Lipová Jav   Javorník Op   Opava
Han  Hanušovice Kr  Krnov Oso   Osoblaha
Hb   Hlubčice Leo Leobschütz Svi  Svinov
Hl Hlucholazy Ol   Olomouc Tře   Třemešná

Zgh Ziegenhals

Postupně se poměry zlepšily, dokonce byl vydán v létě 1919 první tištěný přehled VLP –Jízdní 
řády a kartovací přehledy. (Zde je důsledně uváděn Krňov.) Pro další léta už máme oporu v každoročních 
přehledech VLP (v nich je už správně  Krnov), které se porůznu dochovaly v Poštovním muzeu v Praze 
a SVK   Olomouc; chybí jich nemnoho. Podle nich si můžeme dost dobře představit, jaké bylo postavení 
Krnova v kurzech   vlakové pošty: možná ještě důležitější než za Rakouska. Hlavními směry zůstaly VLP Ol–
Hl–Kr a Ol–Op, doplněné o jednu VLP Op–Ol a jednu Kr–DL (Jav). Kromě těchto šesti stálých VLP (jezdily až 
do r. 1938) se zkoušely ještě další kurzy. Ty se asi neosvědčily, a proto byly brzy zrušeny. Týká se to VLP 733 
Op–Hl–Han, 767 Kr–Hl–Ol a 768 Kr–Svi.

Následuj íc í  přehled je sestaven především podle dochovaných JŘKP: 
VLP 662 Ol–Hl–Kr představenstvo Ol
VLP 663 r. 1919/20 Ol–Hl a zpět

pak Ol–Hl–Kr, pro léta 1927-32 chybí podklady 
od r. 1932 Ol–Han, zpět Kr–Ol

představenstvo Ol

VLP 664 Ol–Op představenstvo Ol
VLP 665 Ol–Op představenstvo Ol
VLP 731 Op–Ol představenstvo Op
VLP 766 Kr–DL 1919-26, 1922/3 asi ne, Kr–Jav 1926-38 představenstvo Kr
VLP 733 Op–Hl–Han 1921/2? (JŘKP chybí, v MONO 17 ano), 1922/3 určitě ano, představenstvo Op
VLP 767 Kr–Hl–Ol 1919 představenstvo Kr
VLP 768 Kr–Svi 1920-21?-22/3 jen do Op (v MONO 17 1920-22 bez omezení) představenstvo Kr
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Co se nejvíce změnilo, byl počet VLP s představenstvem v Krnově — zůstala jediná.
Jako vedlejší kurzy jezdily na trati Tře–Oso VLP 744 a 745, od r. 1929 prý navíc úpž.
Časy příjezdů a odjezdů VLP v Krnově:

VLP 662 př. kolem poledne (výjimečně r. 1919 po 21. h.), 
zpět odj. kolem 8. h. (výj. 1922/3 a asi rok potom rychlíkem ve 13 h.)

VLP 663 př. v 21-23 h. (do Krnova jezdil jen 1920-27, JŘKP 1927-32 chybí, 
od r. 1932 do Han. nejezdil o nedělích a svátcích, 
zpět odj. po 14. h. (1920-26) a po 16. h. (od 1926)

VLP 664 kolem 8. h. — zpět kolem 8. h. (asi do r. 1922/3) jen v prac.dny / po 14. h. (asi od r. 1922-23) 
VLP 665 kolem 16. h. (1919), po 18. h. (1920-22?), po 21. h. (asi od r. 1925) jen v prac. dny

zpět po 8. h. (1919), po 18. h. (1920- ?), po 19. h. (asi od r. 1925) jen v prac. dny
VLP 731 1919 nebylo možno zjistit, 1920 asi po 14. h., asi od r. 1922 po 7.-8.h.

 zpět 1919 asi kolem 22. h., 1920 odpoledne, asi od r. 1922 po 16. h.
VLP 766 odj. po 18. h., od r. 1926 rychlíkem po 13. h., asi od r. 1932 v prac. dny po 13. h., o svátcích ve 14 h. 

a jen do DL. V neděli ne. 
zpět př. po 8. h., r. 1925 v 18 h., od r. 1926 před 21. h. v prac. dny, o svátcích jen z DL a př. 
před 18. h. V neděli ne.

Prakticky všechny VLP pracovaly i pro pošty (a jedinou poštovnu – v Chomýži) ležící na trati; výjimkou 
byla VLP 663, nebo� jezdila pozdě večer.

Na trati Tře–Oso byla situace u VLP zpočátku velmi proměnlivá. Zde se časy měnily trochu víc než na 
hlavních tratích. V r. 1919 jsou vedeny
VLP 744 z Osoblahy a zpět (př. do Tře kolem 8. h., odj. před 9. h.) a
VLP 747(!) do Osoblahy (odj. asi někdy dopoledne)
VLP 745 z Osoblahy (př. do Tře kolem 17. h.)
VLP 746(!) z Osoblahy a zpět (př. do Tře po 20. h., odj. zřejmě po 21. h.)

V r. 1920 už jsou vedeny jen VLP 744 – odj. z Tře kolem 9. h. a VLP 745 – př. do Tře před 17. h.
Rok 1922 chybí,v r. 1922/3 se ustalují jízdy
VLP 744 př. do Tře v prac. dny před 6. h., v neděli před 7. h., odj. z Tře kolem 8.30 h.
VLP 745 př. do Tře po 17. h., odj. z Tře po 19. h.

Tento stav se udržuje s malými změnami až do r.1928. Změny se týkají časů (VLP jezdí dříve nebo 
později, od r. 1926 VLP 745 o 1-2 hodiny později), od r. 1932 VLP 745 o nedělích a svátcích nejezdí a má 
různé časy v pracovní dny a sobotu. Téměř všechny ambulance vždy pracovaly pro pošty na trase (kromě 
Osoblahy to jsou Fulštejn,    Rudoltice,    Dívčí Hrad a Liptaň). V Rudolticích braly zásilky i z protisměrné VLP. 
Jediný kurz 744 Oso–Tře zásilky během jízdy nepřijímal a nevydával, protože jezdil brzy ráno.

O úpž Oso–Tře není známo nic bližšího.
Znova upozorňuji čtenáře, aby měl na paměti, že JŘKP pro léta 1921, 1923, 1924 a 1927-32 jsem 

nesehnal, a tak tento přehled není úplný. Přesto se však domnívám, že je lepší než to málo, co dosud víme. 
Srovnáme-li celkový počet osobních vlaků a VLP, zjistíme, že asi polovina vlaků osobní přepravy vezla VLP. 
Nakonec ještě zajímavost: od JŘKP 1934 se uvádějí na konci příruček personální obsazení všech VLP. V našem 
území byly VLP obsazeny takto:
VLP 662 2 úředníci + 2/1 průvodčí a zřízenci

VLP 663 1/2 2

VLP 664 2/1 2

VLP 665 2 1/2

VLP 731 1 1/1 s vysvětlivkou

VLP 766 - 1/1 s vysvětlivkou

VLP 744 - 1

VLP 745 - 1

Ke změnám docházelo velmi málo (VLP 766 dostala 1 úředníka).
R. 1925 se děsili obyvatelé okolí Ondrášova a Domášova, že se proslýchá zrušení poštovních ambulancí u vlaků 

1503 a 1506 (tj. VLP 731); jezdil by pouze železniční zřízenec. Byli uklidněni, že zatím to není v plánu, jen se zjiš�ovala 
možnost ušetření, protože v těch spojích se vozí pošty málo a jezdí tam 2 úředníci a 2 zřízenci. [66: k. 1856 i. č. 15301]

O přeshraničních VLP lze získat velmi dobré informace ze Seznamu závěrů. V ZA Ol [66: k. 1856, 
i. č. 15301] jsou archivovány ročníky 1926-1938. Každý ročník obsahuje 2 samostatné svazky, do zahraničí 
a ze zahraničí. Jejich platnost začíná různě, kolísá mezi říjnem a srpnem.
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Ve Slezsku je přechodových míst nemnoho a  Krnov má v nich poměrně důležité místo. Nejsilněji 
využívaný přechod je v Bohumíně, ale už např.   Opava má jen jednu VLP, a to je vlastně domácí – jen do 
Chuchelné, kde se ihned předává německé poště (stejně i zpět).  Vidnava a Bernartice nemají žádnou VLP, 
ač osobní železniční přeprava je čilá;   Javorník má přepravu pošty do Patschkau (Pačkova) jen pěší a jen 
po dobu pobytu vratislavského arcibiskupa. O to víc vyniká v sezóně 1926/7 (první, o níž víme) 6 VLP 
a 14 závěrů z Krnova do Německa a 14 z Německa přes Hlucholazy do Krnova. V prvních poválečných letech 
tam sice bylo předávání pošty mizivé, ale postupně přeprava sílila. Nejméně od r. 1926 se předávaly závěry 
do a z Vratislavi, Brzegu, Nysy, Legnice, Kandrzynu, Hindenburgu (oblast Gliwice) a odtud do celého 
Německa. 9 závěrů bylo jen listovních, 3 C/B(cenné a balíky).

Ve směru   Hlubčice jezdila jen německá pošta, vždy ráno vlakem č. 9663 s příjezdem kolem 7. hodiny 
do Krnova, do Hlubčic vl. č. 9664 s odjezdem kolem 8.hodiny.

V dalších letech zůstává situace zhruba stejná. V sezóně 1929/30 přibylo závěrů do a z Hlucholazů (po 14), 1930/
31 byly definitivně zrušeny německé VLP ve směru   Hlubčice a počet závěrů do Hlucholazů stoupl na 16. Od sezóny 
1931/32 se lišily počty závěrů do ČSR (15-17) a z ČSR (11-14), přičemž nejmenší počty v obou směrech připadají na 
sezónu 1938/39 (1937/38 publikace chybí). Platnost posledního jízdního řádu je už od 10. srpna 1938!

Tím jsem doplnil a opravil údaje uveřejněné v příspěvku dr. Těšitele [87].
Celou situaci zase ozřejmí přehledný nákres. Obyčejné číslice znamenají stálé VLP, kurziva krátkodobé 

VLP.
  Z přehledu, který je zpracován podle knihy Seznam pošt [17], vyplývá, že ve 20. letech jsou všechny 

pošty ve státě napojeny na železnici, jakožto hlavní způsob přepravy. Teprve k ní vedou doplňkové formy 
pěší, koňské a automobilové.

Zkratky:
ČSD-omez telegramy se nedodávají nebo jen v blízkosti stanice 
      -bez % bez přirážky pro soukromé telegramy
st státní tgf.sí� 
Ú ústředna (telefonní)
H hovorna
V (Kr) vedlejší ústředna (patří ke Krnovu)
C celodenní provoz (7-21)
SP silniční pošta

Údaje jsou uzavřeny ke konci února 1921.

P Ř E H L E D  N A P O J E N Í  P O Š T
pošta v obci tgf tf k poště na trati
 Albrechtice st+ČSD omez Ú na trati 
    Bartultovice - - SP >   Třemešná 
Brantice ČSD bez % - na trati
Brumovice st - na trati 
   Dívčí Hrad st ÚH na trati
  Dolní Holčovice st ÚH SP >  Albrechtice
Fulštejn - - na trati 
  Heřmanovice st ÚH SP >  Vrbno nebo Cukmantl
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 Hoš�álkovy st VH(Kr) SP > Kobylé
 Hynčice st H SP >  Albrechtice
  Chomýž - - na trati
 Janov st H SP >   Jindřichov ve Sl.
  Jindřichov st+ČSD ÚH na trati
Kobylé st VH(Kr) na trati
  Kostelec st H SP >    Krnov 2
   Krnov 1 st ÚHC na trati
   Krnov 2 st+ČSD omez H na trati 
Kronsdorf - - SP > Brantice
Kutlberk st ÚH SP >  Albrechtice
    Lichnov st ÚH SP >  Zátor
Liptaň st H na trati
Loučky st ÚH na trati
  Osoblaha st ÚH na trati 
  Petrovice - - SP >   Jindřichov ve Sl.
  Pitárné - - SP >   Třemešná
   Rudoltice st+ČSD bez % ÚH na trati
  Třemešná st+ČSD omez ÚH na trati
  Úvalno ČSD bez % - na trati

Z mapy poštovních kurzů v zemi Moravskoslezské z r. 1935 uvádím výřez, týkající se Krnovska. Je tu 
jasně vidět prioritu železnice a na ni navazující ostatní druhy poštovní přepravy. (Obr. 7)
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c. A U T O M O B I L O V É  P O Š T Y
Přesto, že 30. léta znamenají nástup automobilové přepravy, pro železnici to nebyl nějak nebezpečný 

konkurent. Naopak, ČSD eventuální konkurenci čelily tím, že si obstaraly autobusy, které pod její patronací 
vozily poštu tam, kam železnice nevedla.

Nicméně začněme od ukončení I. světové války. Na konci r. 1918 byla automobilová přeprava pošty 
velmi chudá i tam, kde existovaly pravidelné linky. Trpěla totiž nedostatkem pohonných hmot a olejů, takže 
muselo dojít k omezování a zákazu jízd. Tato situace však netrvala dlouho, snad do konce r. 1919. 

Už v r. 1920 Ředitelství pošt v Opavě zvažuje obnovení provozu autobusových poštovních linek i s osobní 
přepravou, především předválečných. [ZV k. 4485] Začalo se uvažovat i o nových trasách, např.

   1.   Albrechtice–  Heřmanovice (až  Vrbno); komise doporučuje raději   Heřmanovice–Cukmantl–Hlucholazy, ale jen 
pro nákladní dopravu. (O tuto trasu se žádalo už za války.)

   2.  Krnov– Horní Benešov: mohla by být společná s linkou   Opava–Horní Benešov–Bruntál, která už jezdila před 
válkou. [ŘP II, i. č. 460]

Jak se dále vyvíjela problematika rozvoje těchto linek není známo, protože přímé doklady chybí. Zcela 
jisté je jen to, že poštovní autobusy se prosadily a kromě přepravy pošty provozovaly i osobní přepravu. 
Naopak soukromí autobusoví přepravci také dopravovali poštu. Z několika spisů, týkajících se jiných 
záležitostí, lze rekonstruovat aspoň několik skutečností.

V přímé návaznosti na předválečný stav jezdil na trase  Albrechtice–Kutlberk čtyřmístný poštovní kočár až 
do 15. 5. 1926 jednou denně tam a zpět. Počínaje 15. 5. obstarávaly poštovní dopravu spojenou s osobní 3 autobusy, 
každý s 18 místy, a to denně dvakrát, podle potřeby i třikrát. [JB 1930, č. 22] Z jiného pramene je tato druhá skutečnost 
potvrzena tím, že z poštovny     Hejnov musela poštovná docházet k zastávce autobusu pro převzetí a předání poštovních 
zásilek, v pracovní dny dvakrát a v neděli a ve svátek jedenkrát denně. [ŘP II i. č. 497]

V souvislosti s otevřením poštovny Láryšov máme doklady o tom, že se využívalo služeb soukromé autobusové 
linky Krnov– Horní Benešov. Pošta se dopravovala z H. Benešova na poštu   Krnov 2  a zpět, a to: v pracovní dny ráno 
a hned dopoledne zpět, večer znova do Krnova a zpět, v neděli a ve svátek do Krnova před polednem a odpoledne zpět. 
Autobus měl výborný přípoj na VLP v Krnově a byl i velkou výhodou pro H. Benešov, nebo� dopoledne přijížděl dříve 
a večer odjížděl později než opavská VLP. Navíc bral v Krnově pro cestu do města závěry od R 131 pro poštu   Krnov 1 . 
[ŘP II i. č. 514]

Poslední ověřená zpráva je o autopoště na trase Brantice–   Radim–Krasov (asi při soukromé autobusové lince). 
Začala jezdit někdy na přelomu 20. a 30. let, jedenkrát zajížděla přímo k poště v zámecké vile v Branticích, čtyřikrát se 
konaly pochůzky na zastávku na křižovatce u staré školy. [ŘP II i. č. 682]

Zda se uplatnila na Krnovsku automobilová doprava pošty v režii ČSD, jak se dělo jinde a jak o tom 
referovaly JZ 1930 č.103, není známo. Podle této zprávy má   autopošta dopravovat všechno, i doporučené 
a peněžní zásilky.

d. L E T E C K Á  P O Š T A
Už v roce 1919 začalo ministerstvo pošt sondovat u jednotlivých ředitelství, jak se dívají na leteckou přepravu 

pošty. Protože blízkost Opavy by měla pro Krnov  velký význam, uvádím z jednání to málo, co se v archivu dochovalo. 
Na dotaz ministerstva odpovídá poštovní ředitelství v Opavě: rozhodně ano, je to potřebné, a to nejdříve linky   Opava–
Praha a   Opava–Brno pro poštovní zásilky, později i pro dopravu osob. „Rychlost“ vypracování odpovědi: německy 
1. 8. 1919, kontrolující úředník 6. 8., překlad do češtiny hotov 24. 9., následná kontrola 11. 10. 1918 ]!=1919 – R.H.]. Jak 
vidno, času bylo dost a na přesnosti data taky asi nezáleželo. [ZV k. 4484]

Věc zřejmě zcela usnula.
Podle krnovských novin víme, že se jednání o letišti v Zábřehu u Dolního Benešova pro Moravskou Ostravu 

a Opavu táhlo dlouhá léta bez valného výsledku.

4 .  PROVOZ

a. B U D O V Y
Nový stát byl opatrným hospodářem a podnikatelem a snažil se udržet provoz v dosavadních budovách. 

To se týkalo i pošt: vlastníkem budov byla pošta pouze v Krnově (  Krnov 1  a   Krnov 2 ). Všechny ostatní 
poštovní úřady byly umístěny v domech soukromých osob za roční nájem. Tento nájem sjednávali vždy 
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vedoucí pošty a někdy měli těžké pořízení s majiteli nebo obecním úřadem. Pomoci poštovního ředitelství 
v Opavě se většinou nedočkali, i když o ni často úpěnlivě žádali. Svědčí o tom doklady uchované v Zemském 
archivu   Opava. Domky byly velmi často staré, v mnoha směrech závadné; majitelé se handrkovali o placení 
nutných oprav, žádali zvýšení nájmu, na což poštovní ředitelství přistupovalo nerado. Když už nebylo jiného 
zbytí, povolilo ředitelství stavbu vlastní budovy pošty a u vesnických pošt přestěhování do jiné budovy.

Z dochovaných zpráv se dovídáme, že do nových budov se přestěhovaly pošty v Albrechticích (1931), 
Branticích (1923, 1935), Hynčicích (1925, 1933), Lichnově (1921, 1922, 1938) a Úvalně (1924).

ALBRECHTICE
Z dosud mně neznámých důvodů se PÚ v Městě Albrechticích přestěhoval dne 14. 11. 1931 do nově 

postaveného domu dr. Ernsta Bauera na Poštovní ulici č. 5. Budova stojí na břehu Zlaté   Opavice, podstatně 
blíže nádraží než stará pošta, patřící rodině poštmistra v. v. Friedricha Riedela. (Barevná příloha obr. 21)

Poštovní úřad tam pracuje dodnes. [OA K – Kronika M.  Albrechtice, JB 1931 - 14. 11., JZ 1931 - 19. 11.]

V materiálu ŘP III i. č.1, týkajícím se nájmu části domu pro poštu v Albrechticích, se nacházejí i původní 
smlouvy: předběžná z roku 1931 a definitivní z roku 1933. V předběžné smlouvě ze 7. 3. 1931 jsou plány 
a přesný popis. Podle inventáře, sepsaného 13. září 1931, patřily do užívání pošty tyto místnosti:

1. Manipulační místnost  6. Listonoši 
2. Skladiště balíků  7. Telegrafní dozorce
3. Místnost pro telegraf a telefon  8. Záchod 
4. Baterie s registraturou  9. Půda 
5. Přednosta 10. Sklep

Kromě těchto místností se užívají vchod, elektrické světlo, studna a vodovod, zastřešené místo pro 
úschovu poštovních vozíků. Oddělená část půdy je ze strany ulice opatřena vikýřem. Celkový nájem byl určen 
na 18 000 Kč ročně ve 2 půlletních splátkách.

BRANTICE
Novější umístění pošty poblíž kostela nevyhovovalo; bylo sice uprostřed obce, ale dále od silnice 

a daleko k nádraží. Vážnější bylo, že pošta byla v domě bývalého přednosty, penzionovaného poštovního 
expedienta. Pošta měla jednu místnost vybavenou vlastním nábytkem majitelovým; pro novou administrátorku 
už místnost k bydlení nezbyla. 

Proto bylo dojednáno aspoň prozatímní umístění pošty v hospodářské vile zámku, č. 234 (dnes na území pily). 
Úřad tu začal svou činnost 16. května 1923, předpokládalo se, že do 15. srpna 1923. Intenzivně se hledalo nové umístění 
včetně služebního bytu, protože byt přednostky byl vzdálen asi 20 minut od pošty. Uvažovalo se o místnostech v zámku, 
nejspíše v bývalých stájích, které se upravovaly k bydlení. To bylo zamítnuto kvůli hygienickým důvodům a blízkosti 16 
rodin nevalné pověsti. Nakonec pošta zůstala ve vile až do r. 1935.

Zpočátku přednostka přespávala přímo v kanceláři, 
později byl v domě rezervován byt pro poštmistry. Postupně bylo 
zamontováno poplachové zařízení, 2. 9. 1929 dána do provozu 
telefonní ústředna. Obec kvůli zřízení telefonního vedení slíbila 
všechno možné: zavázala se hradit eventuální budoucí přeložení 
vedení k novému PÚ, 30% stavebních výdajů a zaručila se za 
prosperitu. Brzo po odkoupení vily soukromníkem 1. 3. 1925 
začaly neshody mezi vlastníkem a poštovními zaměstnanci. Opět 
vznikl problém: kam s poštou? (Obr. 8)

Byl tu nápad postavit obecní dům — ale obec neměla 
peníze. Vlastník zámku (Z) nabídl místnosti v jednom rohu budovy, 
ale to se zase nezdálo poště (budoucí   autopošta by měla ztížený 
vjezd). Svou novostavbu nabídl p. Müller (M); jenže tady by bylo 
potřeba velkých úprav, bylo to i dost bokem od silnice (znamenalo 
to blátivý přístup) a navíc — dotyčný prý není dost důvěryhodný. 

Nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch Leopolda 
Kieslicha, truhláře a bednáře, který rozšířil svůj dům č. 121 
u křižovatky, ideální místo pro autopoštu. K přesídlení pošty prý došlo 1. října 1935, přes polední přestávku, 
takže se nenarušily úřední hodiny. Při přemístění tf. vedení byly jakési tahanice obce s poštou; obec se totiž 
nechtěla hlásit ke svému někdejšímu závazku. Nakonec to došlo až k soudu, který doporučil smír v tom 
smyslu, že se obě strany o náklady rozdělí rovným dílem. Brantice te� byly PÚ II/6, s telefonní hovornou 
a smluvní vedlejší ústřednou    Radim.[ŘP II i. č. 682] Pošta je tu umístěna dodnes.
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BRUMOVICE
V kronice Brumovic píše Fr. Dorazil o poště na dvou místech. Na str. 72 uvádí, že pošta byla původně 

v domě č. 80. Odtud byla několikrát přemístěna, a to do domů č. 18, 20, 23, 68 a konečně do č. 75, kde se 
nachází dosud. Na str. 86 se rozepisuje obšírněji o historii budovy č. 75, dříve obecního domu, nyní MNV 
[rozumí se r. 1952 - RH]. Dům byl vybudován v r. 1879 na místě starého obecního chudobince za 5 000 zl. 
rakouské měny. ...... V novostavbě byla umístěna obecní kancelář, byt obecní posluhovačky, byt učitele, 4 
obecní chudí a od r. 1880 četnická stanice. V r. 1925 byla budova nákladem 54 000 Kč rozšířena o přístavek 
na západní straně. Tak byly získány potřebné prostory k umístění poštovního úřadu, který do té doby měl své 
sídlo v různých soukromých budovách a často se musel stěhovat. V přízemí budovy byla pak umístěna vlevo 
od hlavní chodby četnická stanice s bytem o 1 kuchyni a dvou pokojích velitele stanice a vpravo v jedné 
místnosti PÚ. V 1. poschodí pak obecní úřadovna, obecní knihovna a dvoupokojový byt poštmistra.”

HYNČICE
Podle vyobrazení pošty v Hynčicích na pohlednici, jejíž text nese datum 15. 8. 1928, se situování pošty 

dá odhadnout jen zhruba: je v hostinci („zur Post”), ze silnice přes řeku. To by odpovídalo druhému náčrtku 
hynčické pošty, jenže ten představuje stav po r. 1933. A tak pro umístění pošty z pohlednice je nejisté, zda je 
to budova před r. 1925 nebo po něm. (Fotografie je v Příloze obr. 35.)

Problémy se stěhováním vznikly roku 1924, když dosavadní majitelka domu a přednostka pošty 
zažádala o přeložení do Krnova. Bylo jí vyhověno, budoucí majitel však odmítl další provoz úřadu. Protože 
starost o menší poštovní úřady byla především záležitostí obcí, musela se obecní rada postarat o náhradní 
umístění úřadu včetně dodržení předepsaných bezpečnostních pravidel i o bytové prostory pro personál. 
A te� nastaly těžkosti.

Bylo předneseno několik návrhů: do obecní 
budovy č. 74 (od hlavní silnice a přes mostek), dále 
do domku paní Marie Macho č. 44 (je dost bokem 
a zajíždění s autem bude problém), lepší je to 
u paní Platzingerové poblíž kostela (je tam i byt pro 
svobodného). Čas letěl a bývalá přednostka byla 
jako na trní, protože z  prodeje domku potřebovala 
peníze na stavbu domku v Krnově. Z ředitelství 
sdělili obci, že pokud se nedohodnou brzy, 
převezme poštu majitel pily Titze v Hejnově — tam 
by měli o poštu zájem. Konečně padlo rozhodnutí, 

že pošta bude umístěna v domě č. 82. Obec provede adaptační práce, bude platit 2 000 Kč nájemného ročně a místnosti 
pronajme soukromě přednostovi úřadu. 6. 7. 1925 snad byla pošta přestěhována i s veřejnou telefonní hovornou do 
nových místností (obr. 9 a 10). 

Další problémy začaly v r. 1931, kdy si vedoucí pošty stěžoval, že byt, ve kterém bydlí, je z bývalé 
konírny, má 2 malé místnosti, je zamořen hmyzem a šváby. Vedoucí pošty se chce ženit, ale do takového 
bytu ženu nemůže uvést. Obecní rada si nechce pokazit u občanů renomé a dobré vztahy, navzájem se 
všichni pomlouvají a všichni, hlavně obecní rada, čekají na energický zásah nadřízených úřadů. Tady 
pomůže jedině příkaz! Jenže ředitelství nepomohlo a i chabá nařízení se nerespektovala. Chyba prý byla, 
když se vše řádně nevyřešilo v r. 1925. K tomu všemu přišlo i úmrtí majitele domu, kde je pošta; vnuk jako 
dědic poště nepřeje. Navíc se zjiš�uje, že dům č. 82 (pošta) má ve zdivu trhliny, existuje možnost vloupání, 
večerní pochůzka s poštou (21.00) je od bytu velmi dlouhá, hlavně v nečase. A tak jsou tu další návrhy: 
poštu umístit v domku č. 147 (asi v budově hostince), ve vilce 
obchodníka Böhma č. 182 (přesně ve středu vesnice, nejnižší 
nájem). JB 1930 č. 80 dokonce upřesňují, že to je nad cestou 
do Valštejna, vedle obchodu Alberta Luxe. A te� začíná pranice: 
vyskytují se další zájemci, mezi nimi vzniká konkurence, ba 
i hádanice, a výsledkem je snižování cen nájemného. Konečně 
došlo ke smlouvě o pronájmu v domě č. 147 od 1. 6. 1933. 
PÚ byl přestěhován 26. 5. 1933 po skončení úředních hodin, 
od 27. 5. tedy fungoval v novém. Byt sousedil s úřadovnou. 
Nakonec majitel přece jen žádal zvýšení nájemného. 

Obec přiznala, že mnohé z tahanic vznikly proto, že si přejí ženatého německého poštmistra. Nájemné 
bylo zvýšeno a ponechán byl český svobodný poštmistr. [ŘP II i. č. 687]
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LICHNOV
I lichnovská pošta zažila více stěhování. První žádost je datována 13. 8. 1921 a kupodivu už 5. 9. 1921 

došlo k přestěhování do nových místností včetně telefonu. 
Bohužel tu chybí údaje, odkud a kam vedlo stěhování. Jenže už za dva týdny podával poštmistr návrh na nové 

stěhování — ani tady to není zcela jasné. Podle nákresu je to u školy a kostela, majitelka domu č. 219 je Anna Mihatsch. 
Z přípisu k poštovnímu ředitelství, který je trochu zmatený, vyplývá, že při jednání majitelka uvedla: je vdova po 
poštmistrovi, v domě prý už pošta byla, ale po krátké době se stěhovala jinam a z provedených úprav ona měla jen škodu. 
Přesto byl nájem zřejmě v tomto domě ujednán a 24. 2. 1922 o 18. hodině byl PÚ přestěhován i s telefonním a telegrafním 
zařízením (jeho provoz byl přerušen od 11 do 16 h.).

V další etapě došlo k jednání o bytu poštmistra; tentokrát stěhování ředitelství zamítlo s návrhem, a� žadatel 
dostane byt v sousedství nebo v témže domě. Byt mu byl přidělen v domě pošty č. 219, od 1. 10. 1923 byl majitelem Josef 
Schmidt.

15. 5. 1936 byl podán přípis, že majitelka domu 
Matylda Heinová, cho� místního továrníka, se o dům 
nestará, chce mít poštu z domu. Jsou tu potřebné 
opravy, dům je velmi starý. Poštovní ředitelství váhá 
a nakonec uvažuje o přemístění pošty. 17. 2. 1938 se 
vyjadřuje místní poštmistr k záležitosti takto: podává 
přesný popis obce a počtu zásilek; od hlavní silnice 
vede klikatá cesta, u pošty se zužuje a příkře stoupá, 
takže řidiči sem odmítají zajíždět; budova je stará, 
kamenná, z r. 1756, v mizerném stavu. (Podle popisu 
by to měla být budova sice u mostu, ale na straně proti 
škole – obr. 11).

Nově postavená budova v blízkosti, kterou postavil Spořitelní a záloženský spolek v Lichnově, má 
značné výhody: jsou tu vzdušné a prostorné místnosti, ústřední topení, takže mírně vyšší nájemné se vyplatí 
v ušetřených opravách a otopu. K přestěhování mělo dojít asi 1. 10. 1938, doklad o tom chybí. Většina 
korespondence je vedena německy, jsou tu zaměstnáni Němci. [ŘP II i. č. 689, 840]

OSOBLAHA
Podle nejstarších pamětníků Osoblahy byla pošta před válkou u vjezdu na náměstí; nyní na tom místě 

stojí velká samoobsluha. Číslo domu se mi zjistit nepodařilo. V kronice města Osoblahy se mj. uvádí, že 
budova pošty byla r. 1931? (je špatně čitelné) důkladně opravena a do pravého rohu bylo vsazeno kamenné 
sedátko s okovy, na něž byly kdysi připoutávány čarodějnice.

ÚVALNO
Pošta v Úvalně byla umístěna v domě č. 110, jehož majitelem byl poštmistr Anton Bolek. Ten v r. 1923 

odcházel do důchodu a místnosti potřeboval pro sebe. Obec neměla pro umístění pošty jiný dům ani byt 
pro poštovní zaměstnance, takže hrozilo, že PÚ bude zrušen a agenda přenesena do Krnova. Záležitost byla 
o to horší, že A. Bolek si vymohl soudní výpově�. Po dalším jednání však výpově� vzal zpět, jestliže dojde 
k vystěhování do 1. listopadu 1923. [61,   Úvalno i. č. 149 a Kronika I.]

13.1.1923 byl sepsán zápis s poštmistrem Bolkem, který se zavázal nechat PÚ ve své budově až do opatření jiné 
vhodné místnosti pro poštu a byt a kancelářské zařízení k používání za měsíční odškodné 5.- Kč. Nynější administrátorka 
může přespávat v úřadě, dá ji postel.

31. 3. 1923 při předání PÚ však postel odstranil a zdráhal se přenechat železnou pokladnu, to vše s úmyslem dělat 
potíže a administrátorku vypudit. Poštovní ředitelství připomíná obci, že na nutnost nové poštovní úřadovny a bytu pro 
přednostu byla obec upozorněna už na jaře 1922. Proto žádá důtklivě, aby obec zařídila nápravu, jinak se bude muset PÚ 
zrušit, a to jednak přináší značné náklady, jednak není v zájmu obce. [Tamtéž, i. č. 147]

Obecní rada začala horečně hledat náhradu: do domu č. 114 uprostřed obce (u paní Glaserové, nájem za 75 Kč 
měsíčně, ale ta vzala příslib zpět), do č. 20 (Jakuschův domeček). [Tamtéž, i. č. 149 a kronika] V novém šetření 18. 10. 
1923 obec nabídla, že do 1. 7. 1924 zřídí novostavbu a v ní místnosti pro PÚ. [Tamtéž, i. č. 148] Kromě pošty by tu byla 
obecní kancelář, zasedací místnost, šatlava, byt pro písaře a učitelský personál. Jako pozemek připadala v úvahu tzv. 
Schneiderova zahrada nebo u statkáře Horného. Na schůzi zájemců 2. 12. 1923 se hlasovalo většinou pro obecní dům 
a zatímní přeložení pošty do č. 12 (dům Hanse Kudlicha). Poštovní sekretář z ředitelství označil tento dům za vyhovující 
pro poštu (včetně bytu) a uzavřel s majitelem smlouvu na 10 let, která se však nerealizovala.

Nakonec se vyřešila záležitost s poštou tak, že byla definitivně přemístěna do domu č. 92. Nejdříve se 
jednalo o pronájmu místností na 20 let, ale pak se obec rozhodla od majitele, obchodníka Franze Rösnera, 
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odkoupit dům za 40 tisíc Kč. Nový poštmistr dostal v budově i byt a pronájem byl sjednán s obcí od 1. 7. 
1924. Tohoto dne začal fungovat PÚ v této budově, úřední hodiny byly stanoveny od 8 do 12 a od 14 do 17 
hodin. Pošta byla pojištěna na 22 900 Kč. [Tamtéž, i. č. 149]

Další skupinou jsou pošty, v nichž se dělaly větší či menší opravy či úpravy. Dobovou praxi celého 
procesu poznáme z dochovaných dokladů pošt v Krnově, Kutlberku a Liptani.

KRNOV 1  
Důkladnou přestavbou prošla hlavní pošta –   Krnov 1 . Následující popis prací uvádím podle [ŘP Op II, 

i. č. 838, i. č. 839 a III, i. č. 1 a 21].
Nejstarší opravou byla oprava u trubek ústředního topení. Poprvé se závada projevila v r. 1930 a oprava byla 

povolena podle návrhu „jen za nezvýšitelné ceny“. Začátkem r. 1931 byly práce ukončeny včetně krytů radiátorů, 
provedena ministerská revize oprav a konečné účty sníženy asi o 10%. (K tomu pak docházelo vždycky.) 13. 2. 1934 zjistili 
opět závadu – tentokrát 2 prasklé články kotle, při jehož rozebrání jeden vadný přibyl. S opravou začali až 26. 10. (a to 
pošta neustále urgovala její schválení) a skončili 29. 10. 1934. Při vyúčtování ministerstvo opět srazilo cenu opravy, staré 
články prodali do starého železa (zájem byl pramalý a odvoz i vyúčtování se vleklo měsíce!). Tlaková zkouška se konala 
až 27. 9. 1937. (!) Pak už šla jedna oprava za druhou: v r. 1937 rekonstrukce dvorany, nebo� podlaha nebyla měněna 
od r. 1912 a byly v ní trsy houby dřevokazné až 8 m dlouhé; proto tu byl neustálý pach. Toto dřevo nevyhodili, ale prodali 
na topení. Nová podlaha byla z dlažby terazzo, položila ji místní firma Rüger & Co. Zároveň došlo ke změnám v uspořádání 
stanoviš�, zvýšil se počet přepážkových okének a ta byla zároveň upravena podle tehdejších unifikovaných požadavků. 
(Vzhled přepážek byl jednotný snad ve všech městech republiky a udržel se nejméně do konce 50. let, někde i déle. 
Z ostravské pošty 1 byla přestěhována skříň na listovní přihrádky. (Obr. 12) 

31. 5. 1933 byla ve dvoraně PÚ   Krnov 1  umístěna 
busta TGM na podstavci. Původně chtěl stavební odbor 
ŘP   Opava zapustit konsoly do sloupů; protože narušit 
mramorové obložení by bylo obtížné, spokojili se 
s podstavcem. Splnění práce bylo hlášeno 5. 6. 1933; z této 
doby se zachovala v příslušné složce fotografie dvorany, 
zatím bez busty. (Příloha obr. 31, [ŘP II, i. č. 838])

V únoru 1938 bylo zjištěno, že vrata do Kienelovy 
ulice jsou stará, těžká a prohnilá. Bylo navrženo vyměnit 
je za lehká, železná, avšak stavební odbor ŘP Op 
považoval za vhodnější zazdít je; provoz v této ulici je 
stejně uzavřen, vrata jsou bez významu. Místo toho tam 
lze umístit kryt na dlouhé žebříky, dosavadní krátký 
kryt při Templářské (Soukenické) ulici nechat pro kola 
zaměstnanců. Úpravy byly provedeny, jen se neví, v které 
době. Kovová písmena na budově pocházejí z r. 1937 
či 1938. Sklepy byly jen podél Kienelovy ulice, kotelna 
a prostor pro palivo ze strany dvora. Roh do náměstí (pod 
hlavní pokladnou) a zbytek (asi půlka zastavěné plochy) 
byl nepodsklepený. 

Podle návrhu z dubna až července 1937 se zvýšil 
počet přepážek kvůli silnějšímu provozu. Byl vzat i zřetel 
na více světla pro úředníky. Do přízemí se nastěhovaly 
přepážky pro telegraf a telefon (sdružená), pro rozhlas 
a tf. hovorna (cela). Nově zřízený vchod pro noční provoz telefonu a telegrafu byl zdůvodněn nepružností dosavadního 
způsobu: zájemce musel zvonkem probudit domovníka (který bydlel v podkroví!), ten ho vedlejším vchodem vpustil 
a doprovodil do 1. patra. Nový vchod byl označen transparentem (tabulí?), místnost byla upravena z části málo používaného 
záchodu. (Ten se hlavně v letních měsících nesměl používat, protože silně páchl.) V 1. patře došlo k přemístění dozorčího 
úředníka do místnosti, v níž byla předtím přepážka telegrafu a telefonu pro veřejnost. V jeho bývalé místnosti se uvažovalo 
zřídit oddělení pro tf. zprostředkování telegramů a vedení účtů.

Celkové změny prostoru pro veřejnost (vestibul) je vidět na plánech úprav z února 1938 (viz Příloha obr. 17, 18). 
Vyúčtování prací se nejen táhlo do r. 1941, ale nepříjemné bylo, že německé ŘP schvalovalo po okupaci všechny dlužné 
částky bez kontroly, které pak řemeslníci a podnikatelé vymáhali na české poště. Kvůli každé srážce se někdy vedla 
zdlouhavá korespondence, obvykle to mělo být za neprovedené práce.

V r. 1938 byla provedena adaptace elektrické instalace a plynu, některé radiátory nově vyměněny, pro kotle 
dodán vodotěsný keson (firma Peschke Krnov).  Z boční Kienelovy ulice (dnes Sokola-Tůmy) byl zřízen výklenek a výtah 
pro noční podávání telegramů; na chodbě v 1. poschodí (telegraf, telefon) byly dveře osazeny neprůstřelným sklem. Po 
zjiš�ování, kdo odpovídá za chodník (pošta? radnice), dala pošta spravit i chodník kolem budovy, nebo� chůze po něm 
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hrozila úrazem nohou. Budova dostala novou fasádu, vnitřek byl vymalován a natřen, do oken přišly nové rolety, nový 
vsuv pro psaní a tiskoviny dodala firma Vulkan Prostějov. Vnitřní zařízení bylo obohaceno o koše, psací pulty ve dvoraně 
a lustry; v meziměstské tf. ústředně a kanceláři dozorčího úředníka byly položeny pryžové podlahy fy Ba�a. A nakonec 
budova dostala nápis z kovových písmen, český a německý, jakož i kovovou konzolu vlajkové žerdě. Celkový pohled na 
budovu ve 30. letech je v Příloze obr. 30 (dobová pohlednice).

U každé dodávky poštovní ředitelství smlouvalo o nižší cenu nebo konečný účet. Kromě toho se 
s placením nepospíchalo, takže nejenom někteří dodavatelé, ale i generální dodavatel, stavitel Jaroslav Mosler 
z Opavy, se dožadoval konečného vyrovnání v r. 1940 s poštovním ředitelstvím v Brně, které převzalo veškeré 
závazky bývalého ředitelství v Opavě. Přitom adaptace našla pochvalnou kritiku v JB (přetisk zprávy z NT 
6. 4. 1938), kdy si pisatel pochvaloval, že náročné práce byly udělány dobře, poměrně rychle a za normálního 
provozu. Tak Němci dostali důkladně renovovanou budovu naprosto zdarma; bohužel již krátce nato nebyli 
spokojeni.

KRNOV 2
Od postavení nádražní pošty (  Krnov 2 ) už přešlo 30 let a k žádné větší opravě nedošlo. V bytě přednosty 

bylo na jeho žádost z r. 1935 provedeno několik oprav v následujícím roce. Z dlouhého seznamu asi 30 závad 
byla opravena jen pětina, a to ani ne všechny zásadní, protože nebyly peníze. 

Situace v přízemí, tj. na poště, však byla horší, zdá se 
přímo havarijní. Pošta byla svou elektrickou sítí napojena na 
výtopnu a ta celou poštu 2. 7. 1937 z bezpečnostních důvodů 
odpojila. Te� už nešlo odmítnout opravu z finančních 
důvodů a k opravám došlo: především elektrické instalace, 
rozvodu plynu (u tohoto energetického zdroje pošta tvrdila, 
že jej vůbec nepotřebuje a chtěla jej odpojit), střešní krytiny, 
podlah, oken a nakonec i vymalování. Kromě střešní krytiny 
byl podstatně opraven i krov, nebo� se do dřeva dostala 
houba. Podlahu dostali pryžovou od Bati. Všechno, co 
bylo staré a vyměněno, se muselo zpeněžit: bu� se prodalo 
soukromým zájemcům nebo do sběru a každá sebemenší 
částka byla odvedena na konto poštovního ředitelství 
v Opavě. Z tohoto spisu se dochoval půdorys místností pošty 
– obr. 13. (Podle [ŘP II i. č. 837])

V archivu Ředitelství Českých drah v Olomouci 
je mj. plánek krnovského nádraží z 20. let. Uvádím jej 
schematicky překreslený proto, aby bylo vidět, kde 
stála budova pošty. (Obr. 14)

KUTLBERK
V Kutlberku snad došlo 31. 12. 1921 k přeložení PÚ, ale z materiálů není jasno, odkud a kam. Pouze 

z nákresu o přenesení tf. vedení vysvítá, že původní PÚ byl od silnice vzdálen a po přenesení se zkrátí 
vedení, nebo� budova stojí při silnici; je to nejspíše dům č. 24. (Viz plánek obr. 15a.) Telefon byl přenesen 
ve dnech 6.-8. 2. 1922.

Zároveň se jedná i o rozšíření úřadu, protože 
dosud se úřaduje v jediné místnosti, kde není místo ani 
pro 2 lidi. Podle návrhu ze 4. a 8. 10. 1922 by mohlo 
dojít k rozšíření úřadu tak, že nynější kancelář (K) 
zůstane pro styk s veřejností a přilehlá obytná místnost 
připadne poště jako úřadovna (Ú). (Viz obr. 15b.)

Poštmistr nechal dělat úpravy na své útraty, 
doufaje, že ředitelství zaplatí. Dal místnost i vymalovat, 
zhotovit dřevěnou přepážku a další drobnosti. Když byl 
přeložen, dostal pramálo, a to jen proto, aby ihned vyplatil 
řemeslníka.

Majitel domku Richard Schindler dal poště výpově� 
k 1. 5. 1930, protože potřeboval byt pro syna. Nastalo obvyklé 
hledání: nejdříve v hostinci č. 228 (jednou to je paní Kallerová, jindy Rudolf Kaller), pak v novostavbě paní Reichertové 
(obchodnice, v únoru 1932, navrhuje přemrštěnou cenu), v tkalcovně Heřmana Poppeho (nový dům č. 245, v únoru 
1932, má přemrštěnou cenu), v domě Aloise Meiera (č. 47, březen 1932) vše na plánku – obr. 16. Do jednání vstoupily 
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pomluvy, osočování a dopis anonyma. Najednou vlastník souhlasil s podmínkami (22. 5. 1932), tj. s provedením oprav 
i nezvýšeným nájmem a ke stěhování nedošlo. Až později a postupně se mu daří vymoci zvýšení nájmu. [ŘP II i. č. 688]

LIPTAŇ
V Liptani upozorňuje 26. 8. 1929 přednosta PÚ, že na poště vlastně není telefonní hovorna: lidé chodí 

do ústředny, kam nemají mít přístup, neexistuje dodržování tajemství a ani pošta není řádně zabezpečena. 
Ještě 17. 6. 1931 se moc nepokročilo, stav místností je nadále mizerný a jedná se o opravách. Majitelka domku, 
dcera zemřelého poštmistra, sice jakési pochopení má, ale podílet se chce na opravách jedině za předpokladu, 
že pošta zaručí smlouvou nájem na 10 let. Největším problémem však je topení. Protože služební hodiny jsou 
od 7 do 20 hodin, musí se především v zimě dost topit. Stará kachlová kamna byla zbourána při hrubých 
opravách a nově dodaná jednak málo vytopí, jednak se abnormálně zanášejí roury; to způsobuje velkou 
spotřebu paliva. 

Úpěnlivá prosba o postavení nových kachlových kamen byla odmítnuta a to byla pohroma: mezitím se poštmistr 
dohodl s místním kamnářem na nových kamnech, ten nakoupil materiál a te� žádá naplnění úmluvy. Na další zoufalou 
prosbu poštovní ředitelství přistoupilo na návrh poštmistra, že dá polovinu obnosu z vlastní kapsy (425 Kč) a polovina 
bude zaplacena z poštovního paušálu ve výši 40 Kč měsíčně. Pak se však ukázalo, že se zbytkem paušálu nemohou vyjít, 
takže bylo dohodnuto srážet jen 20 Kč. Konečně v r. 1936 byl obnos splacen; poštmistr z toho měl jen škodu. [ŘP II i. č. 
690]

b. Ú Ř E D N Í  H O D I N Y
Zprávy v dobových novinách nás informují i o otvírací době pošt pro veřejnost. Tyto zprávy se týkají 

převážně pošt   Krnov 1  a   Krnov 2 , a protože jich je hodně, vybírám jen podstatné.

JZ 1918, 17. a 21. 11. V popřevratové době na poště Krnov- nádraží je od neděle 17. 11. o nedělích a svátcích přepážková 
služba zrušena. Spěšné dopisy, spěšné balíky a telegramy budou přesto přijímány v době od do 10 hodin.

JZ 1919, č. 42 Od 25. 5. jsou v Krnově o nedělích všechny přepážky uzavřeny, jen noviny se vydávají od 8 do 8.30 h. Pilné 
dopisy se během nedělí vhazují do schránky na poště   Krnov 2 . Tgf. a tf. pracuje v době 8-12 a 14-16 hodin. 

OA K,   Úvalno i .č. 149 V r. 1924 byly úřední hodiny na poště v Úvalně stanoveny na dobu od 8 do 12 a od 14 do 17 
hodin.

JZ 1925, č. 59 U pošty   Krnov 1  byly služby u přepážek regulovány takto: podej doporučených dopisů 8-12, 
14-18 h., cenných dopisů a balíků 9-12, 14-18 h., peněžní přepážka 8-11.30, 14.30-17.30 h., telegraf a telefon 
7-22  h. O nedělích a svátcích nebyly žádné změny.

JZ 1926, 18. 9. Opožděné zásilky jsou přebírány na poště   Krnov 2  od 1. 9. 1926 takto: dopisy – pracovní dny 12-15, 
19-21 h., neděle 11.30-12 h. a 16-17.45 h., svátky 16-17.45 h.; telegrafní poukázky – pracovní dny 11-15, 19-21 h., 
neděle 11.30-12, 16-18 h., svátky 16-18 h.

JZ 1927, 11. 12. Pošta   Krnov 1  má od 12. 12. t. r. během celého roku tgf. a tf. službu stanovenou opět od 7 do 
22 h.

JZ 1930, 6. 3. 7. 3. O *TGM je na poštách sváteční pracovní doba
  “13. 7. Od 10. 7. se zavádí předběžně na zkoušku tgf. a tf. služba na poště   Krnov 1  do 24. hodiny denně. 
JZ 1931, 15. 2. Dosud provizorní tgf. a tf. provoz do 24. hodiny na hlavní poště se mění od 28. 2. na definitivní.
JZ 1932, 1. 9. U pošty   Krnov 2  mohou být podávány pozdní zásilky, a to s přirážkou 2,50 Kč, v čase:
 R-dopisy – pracovní dny 7-8, 12-14, 19-23 h., neděle 7-13, 15.30-18 h., svátky 7-8, 12-8h., 

balíky – pracovní dny 7-8, 12-14, 18-21 h., neděle 7-13 h., svátky 7-8, 12-15.45 ,  
tgf. poukázky – pracovní dny 7-8, 12-14.30, 17.30-23 h., neděle 7-13 h., svátky 7-8, 10-18 h.

 “11. 9. Od 1. 9. se mohou u pošty   Krnov 1  podávat pozdní zásilky s přirážkou 2,50 Kč v čase:  
R- dopisy – pracovní dny do 21 h., neděle 8-11 h., svátky do 16.45 h., tgf. poukázky – do 24 h. Oboje zásilky se 
podávají u telegrafní přepážky. 

O vánocích byl provoz velmi čilý. Doklady o tom najdeme aspoň v některých ročnících novin.

JZ 1928, 20. 12. 23. 12 bude jako svátek, ale otevřeno do 13 hodin. 24. 12. se končí ve 13 hodin, telegraf a telefon pracuje 
dále. Po oba dny se balíky a všechny expresní zásilky dodávají i odpoledne. 25. 12. a 1. 1. všechny služby jako 
v neděli, 26. 12. jako ve svátek. Telegraf a telefon: 23. a 26. 12. jako pracovní dny, 25. 12. a 1. 1. jako v neděli.

JZ 1930, 25. 12. 21. 12. jako ve svátek, místní doručovatelé roznášejí zásilky. 24. 12. jako v r. 1928, 25.12. (čtvrtek) a 1. 1. 
jako v neděli, 26. 12 a 6. 1. jako ve svátek. Dopisy se doručují jen v místě.

JZ 1937, 24. 12. 24.12. se končí ve 13 hodin. Dopisy se doručují nejvýše dvakrát, a to dopoledne, balíky i odpoledne. 
Telegraf a telefon pracuje normálně. 25. 12. a 1. 1. jako v neděli.
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O poštovnách jsme informováni jen velmi málo. Z dochovaných zpráv lze usoudit, že poštovný musel 
být ráno u autobusu, který rozvážel poštu, a to i v neděli; měl tudíž otevřeno do příjezdu nebo odjezdu 
(obvykle do 8 či 9 hodin). Pak doručoval poštu a opět musel být u odpoledního nebo večerního poštovního 
spoje. Jen v neděli měl trochu volna: to musel odebrat došlou poštu, kterou pak krátce vydával v poštovně.

c. P O Š T O V N Í  S C H R Á N K Y
O poštovních schránkách v Krnově jsme informováni jen skoupě, v ostatních obcích vůbec ne. 

Z r. 1919 je v JZ, 25. 5. otištěno ve zprávě o omezení služeb o nedělích, že schránky se vybírají pouze v 6 h. ve 
středu města, na poště   Krnov 1  v 6.30 h. Zpráva z r. 1936 (JZ, 12. 2.) je konkrétnější: střed města není popsán, 
ale počítají se k němu i schránky na ulicích Skřivánčí 13 (dnes 9. května), Chářovská 32 a 62, Hlubčická 2, 
Albrechtická 63 a v nemocnici. Z uvedených míst se bude od 1. 2. vybírat ve všední dny 4x denně (6.30, 11, 
18, 20 h.), ve svátek 3x (6.30, 11, 17 h.) a v neděli jednou (17 h.). Dříve to bylo častěji.

V Hlavní knize PÚ   Krnov 1  byl na jedné z posledních stránek úplný seznam všech schránek v Krnově. Vzhledem 
k tomu, že kniha byla dovedena až k r. 1936, mohl to být přesný doklad o počtu a umístění poštovních schránek. Bohužel 
poslední třetina stránek byla vytržena a nedochovala se.

Nádražní schránky byly opět v provozu a přibyly i nové po r. 1920, takže v okrese existovaly v Městě 
Albrechticích, Branticích, Loučkách (Zátoru) a Třemešné (podle MONO 17). Nádražní schránka Brumovice 
byla přejmenována na    Skrochovice a tím patřila pod opavský okres. Kromě brantické schránky byly ostatní 
v provozu asi až do r. 1945.

d. P Ř Í J E M  A  D O R U Č O V Á N Í  P O Š T Y
Příjem zásilek z časového hlediska je jasný z oddílu b - Úřední hodiny. Kromě příjmu na poštách byl 

ovšem možný i jakýsi nepřímý, který byl obvyklý na venkově, hlavně v obcích bez poštovního úřadu. Tady 
přebíral zásilky listonoš, a to nejen ze schránek. (Osobně si pamatuji, že výjimečně odnášel na poštu i menší 
balíčky.)

Většina pošt měla na starosti doručování ve větším okrsku než pouhá obec, v níž sídlila. Jasnou 
představu o doručovacích okrscích dá přehled, který přetiskuji ze [S:188-9] (Krnov a   Albrechtice). Protože 
většina údajů je shodná se stavem před I. světovou válkou, není důvod se nedomnívat, že i na zbývajícím 
území zůstalo přidělení obcí k příslušným poštám stejné. Měnilo se jen nepatrně, podle toho, jak vznikaly 
nebo zanikaly pošty a poštovny.
   Krnov 1 město, neerární stáj
   Krnov 2  Chářová,                 Mariánské Pole, Býkov,     Ježník
 Albrechtice Nová Ves,   Opavice,     Burkvíz,  Rudíkovy,  Biskupice,   Piskořov,   Žáry
Brantice    Radim, Radimek
Brumovice          Pocheň,  Úblo,   Kolná (Jagdhase),  Pustý Mlýn
  Dolní Holčovice Horní Holčovice,   Dlouhá Voda, Stará a Nová    Komora, Jelení, Dlouhá Ves
 Hoš�álkovy  Vraclávek,  Staré Purkartice,   Křížová
 Hynčice    Valštejn,  Ztracená Voda,     Hejnov
  Chomýž v místě
    Kobylí Krásné Loučky, Linhartovy
  Kostelec  Guntramovice, Láryšov,  Dubnice
Kronsdorf v místě
Kutlberk  Vogelsang,   Sokolí důl (Eiben) 
Loučky  Zátor, Čaková
  Úvalno           Branice
(U ostatních pošt se dá předpokládat stejný stav - viz díl A.)

Jakýmsi potvrzením této domněnky je stav, popisovaný v JB 1930, 1. 6. pro  Město  Albrechtice. Zdejší 
pošta měla 4 listonoše pro 4 doručovací obvody, a to 2 pro město a 2 pro okolí (  Žáry, Nová Ves,   Opavic
e,  Rudíkovy,   Piskořov,  Biskupice). Před I. světovou válkou to byly rovněž 2 doručovací okrsky v okolních 
obcích.

K malým změnám docházelo podle potřeby. Doručování poštovních zásilek se urychlilo zřízením poštovny Láryšov 
(popsáno v kapitole 2, odd. b) a Býkov. Možná i poštovna    Valštejn rozšířila funkci: obstarávala totiž styk s okolními 
osadami Malý    Valštejn,  Ztracená Voda a   Kraví Hora. Není ovšem jisto, zda tomu tak nebylo už dříve než ve 30. letech. 
[ŘP II, i. č. 557]
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Občanstvo však mělo možnost docházet si pro poštu samo. Běžné to bylo hlavně pro noviny o nedělích 
(pokud byly přiváženy až kolem poledne, např. pražské deníky, JZ 21. 3. 1926), a pak se vydávaly od 11 
do 11.30 h. Podobně tomu bylo v Chomýži (viz kapitola 2. b). Další možnosti byly pro nájemce poštovních 
přihrádek. Z r. 1930 máme zprávu (JZ 1930, 21. 8.), že pošta   Krnov 1  připravila 30 uzamykatelných přihrádek, 
z nichž se může vybírat došlá pošta v pracovní dny od 9-19 hodin, v neděli od 9 do 11 h.

Podle paní Marty Remžové se expresní zásilky roznášely i na vesnicích celý den (i večer). Pro peněžní 
hotovosti byl ve větších městech zvláštní posel (listonoš). Přesto bylo v některých obcích zavedení druhé 
doručovací obchůzky (odpolední) zamítnuto, např. v Úvalně 23. 6.1930 [OAK,   Úvalno k. 13, i. č. 148].

Je možno pokládat za jisté, že v Krnově se balíky rozvážely v poštovních vozech tažených koňmi. 
Přesné doklady však chybí.

Přesto existuje přesný doklad o doručovacích okrscích a dobách roznášky. Počínaje sezónou 1934/5 byly uváděny 
v JŘKP přehledy doručování ve větších městech. V dalších letech se údaje téměř neměnily, takže daný stav můžeme 
považovat za platný v celém období 30. let. Z krnovského okresu tu jsou:

obec roznáška v dobu
 Guntramovice 9
  Kostelec u Krnova 9, 15.30
   Krnov 1  - střed 9, 14.30, 17
  - okraje 9, 14.30
  - Cvilín,                 Mariánské Pole, Petrův Důl a Červený Dvůr 9
   Krnov 2  - okolí 8.30, 15
  -     Ježník,   Chomýž 9

Pokud se listovní pošta roznášela dvakrát denně, pak pro balíky a cenné zásilky platilo totéž. Stejné 
pravidlo platilo pro roznášku třikrát denně. Balíky a cenná psaní zajiš�ovala pro celý Krnov pošta   Krnov  
2.  Pro srovnání: roznášku třikrát denně měli v Brně kromě okrajových čtvrtí, v centru Bruntálu, ve Frýdku, 
v Moravské Ostravě-centru a okolí hlavního nádraží.

e. P E R S O N Á L N Í  Z Á L E Ž I T O S T I 

1) Počet zaměstnanců
Obecně lze konstatovat, že se vzrůstajícím množstvím poštovních zásilek a telefonním provozem se 

zvyšuje počet poštovních zaměstnanců. Vzrůst ovšem není všeobecný a trvalý. I pošta musí šetřit, a tak dochází 
s přeměnou PÚ na poštovnu k redukci pracovních sil, totéž i při zvyšování intenzity práce (telefonistky – viz 
tato kapitola, oddíl b) a slučování přepážek.

Podle výročních statistických zpráv v JL 1933, č. 10, str. 76 měly v r. 1930 oba krnovské PÚ (1, 2) ve 
stavu 53 úředníků a 51 zřízenců, v r. 1932 53 úředníků a 53 zřízenců [JL 1935, č. 4, str. 27].

V Městě Albrechticích pracovalo kolem r. 1930 11 poštovních zaměstnanců: přednosta, 4 přepravní 
úředníci a 6 zřízenců. [JB 1930, č. 22, 1. 6.]

V knize [19:159] se uvádí počet zaměstnanců pošt a spojů v r. 1930 podle soudních okresů. Albrechtický 
jich má 28, jindřichovský 19, krnovský 121 a osoblažský 24. Na místě je však krajní opatrnost, protože v knize 
jsou mnohé údaje zcela nesprávné, převzaty z neověřených pramenů. 

2) Národnostní otázka
Po vzniku nového státu s českým úředním jazykem se objevily v německém pohraničí problémy 

s jazykovou a národnostní otázkou. České úřady preferovaly češtinu, Němci se bránili; v prostředí z 99% 
německého Krnova to nebylo nic neobvyklého. České centrální úřady sem začaly vy-sílat Čechy, kteří se tu 
však necítili dobře. Až kolem r. 1930 tvořili asi 5% všech krnovských občanů. Pošta postupovala obdobně 
a podle novin Národní jednota [JZ 1930, 23. 7.] je prý na poštách a poštovnách v německých místech severní 
Moravy a Slezska 85% českých zaměstnanců. Tento nepoměr jitřil nespokojenost Němců. Dnes je těžko 
rozhodnout, zda toto tvrzení bylo pravdivé a kde byl větší podíl viny, zda na úřadech či vypjatém německém 
cítění. Rozhodně tu spolupůsobily oba vlivy.

Němci totiž provokovali; např. tím, že jako státní zaměstnanci přeháněli horlivost ve svém členství 
a činnosti DNSAP. Pak nebylo divu, že opavské poštovní ředitelství přemis�ovalo takové zaměstnance 
k pardubickému ředitelství a na jejich místa dosazovalo české úředníky. Vysvětlovalo to tím, že se tak vyčleňují 
státu nepřátelské síly v poštovním resortu. [JZ 1934, 23. 8.]

Ve venkovských obcích se situace různila: v Branticích, Hynčicích, Kutlberku, Liptani a Rudolticích 
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vedli PÚ ve 30. letech Češi (pokud je známo z archivních pramenů), jinde to byli převážnou dobu Němci 
(v Lichnově a určitě i dalších obcích). V samotném Krnově byli přednosty pošt jmenováni Češi i Němci [95]: 
počínaje rokem 1920 Oskar Haluška, Maxmilián Michler, Anton Wanke, Johann Zecha (nebo Jan?) a Jan 
Hradil. Podle zprávy v JZ 1925, 17. 12. lze soudit, že někteří krnovští Němci silně prožívali otázku, kdo 
přijde na uprázdněné místo ředitele pošty   Krnov 1. Na  poště  Krnov  2  jsou k dispozici zprávy až od r. 1929: 
přednostou tu byl Hugo Braun (JZ 1929, 24. 10) do 30. 6. 1935 (JZ 28. 6. 1935) - zřejmě Němec, pak Sylvester 
Prochazka-Sylvestr Procházka? (JZ 1935, 28. 6.) od 28. 8.(ne 28.6.?) – snad byl Čech, nebo� Němci i česká 
jména Čechů poněmčovali.

Podle sdělení paní Remžové byly na rohu tehdejší Dvorní a Wilschovy ulice (dnešní Gorkého 
a Rooseveltovy ulice) postaveny dva činžovní domy pro české státní zaměstnance. Bydleli tu také poštovní 
zaměstnanci.

3) Povinnosti  a platy
Podrobné vypsání povinností a platů bychom našli v příslušných věstnících a dalších dokumentech. 

O  to ale tady nepůjde. Zaměstnanci PÚ byli ve své většině pracovníci svědomití, přesní a snad i rychlí. 
Z dokumentů nikde není známo, že by si stěžovali na plat či na něco jiného.

Poněkud jiné to bylo s poštovnými. Snad to bylo tím, že to byli jen zaměstnanci „napůl“, tedy mnoho 
povinností a málo výhod; mimoto nebyli plně kvalifikovaní a někteří dělali tuto práci ještě vedle dalšího 
zaměstnání. Např. poštovná v Hejnově, vdova se třemi dětmi, se měla co ohánět, aby všechny uživila. Kromě 
vedení poštovny byla nucena ještě vypomáhat v hospodě svého švagra. Většinou všichni poštovní brzo po 
převzetí funkce žádali zvýšení platu (doklady jsou z Hejnova a Láryšova, jakési náznaky jsou i odjinud). 
Ředitelství to řešilo tím, že jim dalo pravomoc doručovat vyšší peněžní hotovost, např. do 3 000 Kč, později 
do 5 000 Kč; za to byl totiž finanční přídavek.

4) Listonoši
Listonoši to ve své práci nikdy neměli snadné. Nachodili se denně velký počet kilometrů — a to asi 

bylo to nejsnadnější. Zcela pravidelná byla roznáška dvakrát denně a na rozdíl ode dneška — aspoň ve 
městech — bývali pro doručování peněz zvláštní doručovatelé (podle souhlasného tvrzení pamětníků).

To, že dnešní doručovatelky bývají přepadávány a olupovány, není nic nového. Bylo to za Rakouska 
a bylo to i za I. republiky. Dokumenty nám stvrzují, že někdy bývali listonoši a PÚ vyzbrojováni revolvery. 
Povoloval to výnos ministerstva pošt a vnitra ze dne 21. 2. 1922. [JZ 1922, 6. 4.] Zda této možnosti využili 
i na Krnovsku ve větší míře, není známo. Jistý je jen jeden případ, a to z Láryšova: zdejší posel při pochůzce 
do  Dubnice směl mít revolver pro možnost přepadu, nebo� cesta vedla velký kus podél lesa, v němž občas 
tábořili cikáni. [ŘP II, i. č. 514]

5) Poštovní spolky
Tak jako v jiných oborech výroby a služeb se i poštovní zaměstnanci sdružovali ve spolcích. Velkou 

aktivitu vyvíjel spolek Postler v Liberci. JZ z 18. 9. 1920 otiskl výzvu ke spolupráci s tímto německým spolkem 
poštovních pracovníků; byla určena jak aktivním zaměstnancům, tak na odpočinku, bez rozdílu politických 
stran.

Pod názvem Bezirkgruppe   Jägerndorf des Reichsverbandes deutscher Postler, Gewerkschaft Deutscher 
Postler der čsl. Republik je veden spolek ve Spolkovém katastru okresu Krnov [65],  pořadové číslo 306, s datem 
ustavení 13. 2. 1921. Asi fungoval až do okupace, je totiž zrušen až r. 1939.

Dalším spolkem, zapsaným ve Spolkovém katastru pod č. 307 [65], je Místní odbočka Ústředí čsl. (zde 
asi chybí ›zaměstnanců‹ nebo ›úředníků‹) a poštovních zřízenců v Praze, ustavená 20. 2. 1921. Ve 30. letech 
má sice česká razítka i hlavičky na úředních papírech, ale ve výborech se každoročně objevují jen německá 
jména. Česká se vyskytují až od roku 1935: Antonín Šeděnka a Gustav Vodička.

Z roku 1926 je známa další výzva v JZ 5. 12. k německým poštovním zaměstnancům, aby podpořili 
německý spolek UNIE s ústředím v Liberci. Jsou tu i rámcové požadavky, za které bude spolek bojovat, 
a volební heslo – JEDNOTA.

Další informace tohoto druhu už nejsou. V novinách se jen pravidelně každoročně objevují zprávičky 
o tom, že se koncem května nebo v červnu koná výlet do lesa na Ježníku, který pořádají poštovní zaměstnanci. 
Týkalo se to nejspíše německých zaměstnanců, protože podle tvrzení paní M. Remžové i čeští poštovní 
zaměstnanci pořádali výlety, avšak neomezovali se jen na Krnov,  jezdili i do vzdálenějšího okolí.
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5 .  T E L E K O M U N I K A C E

a. T E L E G R A F  A  T E L E F O N

Stav po I.  světové válce
Stav telegrafní a telefonní sítě, kterou na krnovském okrese převzala pošta nového státu, se ukazoval 

od počátku pro další rozvoj území nedostačující. Proto už 12. 4. 1919 žádá okresní úřad Krnov o  telefonizaci 
12 obcí, které tf. spojení nutně potřebují [OA K, i .č. 747]. Jsou to:     Bartultovice, Brantice, Brumovice, Fulštejn
,   Hlinka,  Chomýž ,     Kobylí, Krasov,  Německé Pavlovice,  Rusín,  Staré Purkartice a   Úvalno. Tato žádost možná 
není v přímé návaznosti na původní návrh dr. Karla Viškovského, člena Národního shromáždění, na zlepšení 
tf. sítě na venkově, přišla ovšem velmi brzy po přednesení návrhu 18. 3. 1919. Žádost byla zřejmě zamítnuta, 
protože stát neměl tolik financí na všechny došlé požadavky. 

Situace v telefonním spojení byla v r. 1919 zřejmě kritická. Poštovní ředitelství v Opavě předalo nižším složkám 
ministerské nařízení o omezování mezistátních hovorů (nejčastěji s Vídní, což bylo na Krnovsku velmi aktuální) a pouze 
na 6 minut; úředníci si prý totiž telefonem vyřizují i své soukromé záležitosti. Tyto státní hovory, „nutné“, budou za 
trojnásobný poplatek. Jedině tak se omezí telefonování a dojde i na účastníky soukromé. V nařízení z 9. 10. 1919 se 
zdůrazňuje totéž a doplňuje: ve větších úřadech je třeba vyčlenit jen několik stanic pro takové hovory. Také je třeba dbát 
na to, aby se vyřizování agendy telefonem nesoustře�ovalo na dobu kolem poledne. [ZV i. č. 2627] To vše mělo značný 
dopad právě na krnovské podnikatele a úřady, nebo� právě oni byli silněji vázáni na   Vídeň a Německo než vnitrozemí, 
a tudíž dopláceli na přetížení tf. sítě.

Omezení se však týkalo i vnitrozemského provozu, a to už od 1. 8. 1919. Z nařízení opavského poštovního 
ředitelství 4. 3. 1921 ale vyplývá, že se v situaci nic nezměnilo a všechny nešvary pokračovaly. Proto se napříště mohlo 
jednat meziměstsky jen z presidiální kanceláře. Zdá se, že ani to k většímu obratu nepřispělo. [Tamtéž]

Ředitelství pošt v Opavě si nechalo na konkrétní ministerský návrh z 9. 8. 1920 o rozšíření tf. sítě 
vypracovat dva seznamy [ŘP II, i. č. 711]. První, nejjednodušší možností, bylo využití tf. vedení podél 
železničních tratí. To v krnovském okrese nepřicházelo v úvahu, nebo� vedení v těchto směrech už byla 
a byla využívána. V druhém seznamu, jehož součástí byl i plánek spojení, byly vzaty v úvahu i obce, jež 
žádaly o připojení na tf. sí�. Tento seznam obcí připojuji v opisu, i když některé údaje nebyly vysvětleny 
a jsou záhadné. (Ve spise je i originál žádosti uvedených 12 obcí.)

Seznam žádostí obcí o připojení na telefonní sí�
Brumovice PÚ + tf Projekt
  Chomýž - na  Krnov
Kronsdorf PÚ na Brantice
  Úvalno PÚ na  Krnov
    Kobylí - má připojení
Staré Purkatice - na  Hoš�álkovy
 Rusín - na    Rudoltice
Fulštejn - projekt
  Pitárné PÚ -
    Bartultovice - -
 Německé Pavlovice - na Osoblahu
  Hlinka - na Osoblahu
  Petrovice - projekt na  Janov

V druhém, zpřesněném znění, jehož součástí je i plánek, jsou údaje podrobnější a správné.

Brumovice PÚ + tf napojen na vedení   Opava-   Skrochovice
  Chomýž tf není vedením  Krnov –   Chomýž
Kronsdorf PÚ, tf ne vedením na Bretnov – Brantice nebo Krasov – Brantice
  Úvalno PÚ + tf vedením  Krnov –   Úvalno
    Kobylí tf je již povoleno
Staré Purkatice není na  Hoš�álkovy
 Rusín není na    Rudoltice
Fulštejn PÚ + tf vedením Fulštejn –   Osoblaha
  Pitárné PÚ + tf vedením   Třemešná –   Pitárné
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    Bartultovice PÚ, tf ne vedením   Pitárné –    Bartultovice
 Německé Pavlovice - na Osoblahu
  Hlinka - na Osoblahu
  Petrovice PÚ + tf vedením  Janov –   Petrovice (vom H.M. zurückgestellt - ?)

 Výstavba
S postupujícími léty, jak se poměry konsolidovaly, mohla poštovní správa přikročit ke zřizování nových 

telefonních vedení a telefonních ústředen.
V r. 1923 [JZ 5. 7.] jsme informováni, že v Krnově začalo rušení telegrafního vedení a naopak zdvojování telefonního 

vedení k účastnickým stanicím v návaznosti na již položené kabely. Tf. účastníci se vyzývají, aby vzali ohled na obtížnou 
přestavbu staré sítě při eventuálních poruchách a vyskytnuvší se poruchy ihned hlásili.

Postupně byla budována spojovací tf.vedení mezi obcemi, takže se mohly dávat do provozu nové 
ústředny a rozšiřovat spojení u stávajících; např. 23. 6. 1922 byla provedena kolaudace tf. vedení Nové 
Heřminovy–Loučky, které bylo připevněno na sloupy vedení Krnov–Bruntál,  a zároveň i   Opava–  Olomouc 
[ŘP II, i. č. 719]. Někdy to však bylo dost komplikované.

Fulštejn získal telefonní spojení až po dlouhých letech (žádost podali již před I. světovou válkou) 
napojením na Osoblahu, a to 30. 12. 1926 [ŘP II, i. č. 630].

Pro    Radim nebylo povoleno vřadit se do tf. vedení Brantice–Krasov, i když bylo na trase. Připojení 
muselo jít zvláštním vedením na PÚ Brantice [ŘP II, i. č. 682; OA K, i. č. 843, zde žádost bez vyřízení]. Naopak 
vedení Brantice-Krasov se dálo s využitím trasy Krnov-Bruntál,  což je záhadné, nebo� je nanejvýš mohlo 
křižovat. Do provozu bylo dáno 2. 9. 1929 [JZ 1929, 1.9.].

Jakým martyriem jednání procházela asi většina obcí od podání žádosti do zprovoznění tf. ústředny, 
můžeme po znat na příkladu Úvalna [OA K, Úvalno,   i. č. 148 a 149]:

[Úvalno,   k. 13, i. č. 148] ŘP   Opava 25. 3. 1919 sděluje obci, že zavedení telefonu do meziměstské sítě 
by stálo 7 130 Kč. Zájemci by ve smyslu tf. řádu přispěli 30%, tj. 2 140 Kč. Dále by zajistili krytí na zaplacení 
a zúročení investičních nákladů a provozovací a udržovací náklady.

Protože obec neodpověděla, uskuteční se výstavba meziměstského vedení   Opava–   Skrochovice– Krnov 
bez  zapojení Úvalna do projektovaného vedení. [Úvalno,   k. 13, i. č. 149] 15. 4. 1925 bylo konečně povoleno 
zřídit v Úvalně vedlejší tf. ústřednu místní sítě krnovské a současně tgf. stanici s tf. provozem. Byly k tomu 
stanoveny tyto podmínky: zájemci zaplatí
a) výlohy rezervního vedení bývalé stanice krnovské sítě č. 204 – V. Steinera,
b) zřizovací výlohy prodloužení tohoto vedení v úhrnné částce 5 900 Kč,
c) postavení kabiny v částce 2 000 Kč a
d) zaručí na 10 let minimální výnos ročně 1 040 Kč z hovorného a tgf. poplatků.
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18. 5. 1925 odpovídá poštovní ředitelství obecnímu zastupitelství, že účastnický roční poplatek bude 
činit 700 Kč s možností 50% slevy pro úřední hovory. (Tato sleva byla přiznána, ale v r. 1928 zrušena.) Týkalo 
se to hlavní účastnické stanice v domě č. 19.

Ani Chomýž  to  neměla lehčí. [OA K, Chomýž,  i . č. 11] R. 1921 si obec zažádala o zavedení telefonu 
na poštu v Chomýži. Žádosti zřejmě vyhověno nebylo, protože 24. 11. 1924 si obecní úřad znova stěžuje na 
uzavření pošty i na to, že dosud nepřišlo žádné vyjádření ohledně telefonu. Požaduje tedy aspoň zřízení tf. 
hovorny. Poštovní ředitelství konečně 29. 4. 1929 sděluje podmínky pro zřízení smluvní veřejné tf. hovorny 
v místnostech poštovny. Nicméně telefon v Chomýži dostali až v r. 1932.

Přehled nově zapojených obcí do meziměstské tf. sítě
     od obec-PÚ (poštovna) zpráva v

3. 7. 1920     Kobylí JZ 3. 7. 1920
1. 9. 1925   Úvalno JZ 3. 9. 1925, ZV k. 4485

21. 9. 1925 Brumovice ZV k. 4485
30. 12. 1926 Fulštejn ŘP II, i. č. 630

2. 9. 1929 Brantice-Krasov JZ 1. 9. 1929
1. 9. 1932   Chomýž JZ 21. 8. 1932

1. 12. 1933 Býkov, Láryšov JB 2. 12. 1933

Oznamování provozu mělo většinou úředně stanovený text a ten byl nezměněně otiskován v novinách: 
„tf. zařízení (ústředna) s (se smluvní) veřejnou tf. hovornou .... s omezenou provozní dobou ...“. Slova 
v závorkách byla někdy vynechána.

K rozšiřování místních sítí docházelo např. zřízením poloautomatické ústředny (na Cvilíně asi od listopadu 1936 
– [JZ 29. 10. 1936]), což dovolovalo provoz od 7-24 hodin, nebo přeměnou účastnické stanice na smluvní veřejnou 
tf. hovornu (ve Vsi Rudolticích od 1. 10. 1937 – [JZ 27. 9. 1937 a ŘP II, i. č. 750]. Ve druhém případě to vlastně bylo 
legalizování skutečnosti: účastnická stanice byla v hostinci a telefonu hojně využívala veřejnost.

Podle [20] měla r. 1928 většina PÚ na Krnovsku při poštovním úřadu telegraf a telefon. Bez obojího byly 
jen     Bartultovice, Kronsdorf a  Pitárné . V Branticích byl telegraf na železniční stanici;    Dívčí Hrad tu figuruje dvakrát: přímo 
v obci je k dispozici tgf. i tf., u druhého hesla je pošta s tgf., ale to se asi jedná o omyl (pokud by to byly  Dolní Povelice, 
tam pošta nebyla a obec spadala pod poštu D. Hrad).   Dolní Holčovice prý telefon nemají, ale to je tisková chyba.

Rozšiřování tf. sítě vedlo k častějšímu užívání tf. hovorů, takže i doba provozu se prodlužovala. Podle zprávy 
soudobých novinách byly určeny provozní doby od 25. 5. 1919 na poště   Krnov 1 o  nedělích od 8-12, 14-16 h. [JZ č. 
42], od 22. 7. 1925 na poště   Krnov 1 v  pracovní dny 7-22 h., o nedělích a svátcích jako dříve [JZ č. 59] v září 1925 na 
poštách   Krnov 1, 2 v  pracovní dny 8-19 h., o nedělích a svátcích jako dříve [JZ č. 75], od 12. 12. 1927 na poště   Krnov 1 
opět v  pracovní dny 7-22 h. [JZ č. 99]. U menších, vesnických pošt v pracovní dny 8-12, 15-18 h., o nedělích 9-10 h., ve 
svátky 9-12 h.

Od 10. 7. 1930 byla zavedena na zkoušku u telegrafu a telefonu na PÚ   Krnov 1 služba  do 24.hod. [JZ 
13. 7. 1930], která se od 28. 2. 1931 změnila na definitivní [JZ 15. 2. 1931].

Přesto v rámci šetření pošta zaměstnávala pouze nejnutnější počet pracovníků. JZ 30. 8. 1925 si stěžují 
na to, že pro víc jak 300 tf. spojení denně jsou ve službě jen 2 úřednice místo 4, a tak veřejnost musí často při 
přeplněnosti hovorů čekat. (Neodpustili si i poznámku o „spoření na účet německých daňových plátců“).

Nezapomínalo se ani na přímá dálková meziměstská spojení. Zpráv je méně, než bývalo za Rakouska 
zvykem, ale zřejmě ne všechna spojení byla hodna zaznamenání. Z tisku uvádím toto:

15. 11. 1922 polská část Těšína pro soukromý styk, ?5. 7. 1923 Krakov, 1. 1. 1924 Budapeš�, 15. 3. 1931 Terst, 
Merano, Rjeka.   

Naproti tomu r. 1933 nebylo povoleno přeshraniční tf. vedení za německou hranici majiteli linhartovského 
zámku, který tam měl hospodářskou budovu a polnosti. [OA K, i. č. 846]

Zajímavý je vývoj tf. poplatků. Ze zpráv a dokladů, které jsou k dispozici, obraz sice nebude bez mezer, 
ale přesto přesnější než z doby nejnovější.

[JZ 2. 10. 1919] V r. 1919 se prý při rozkolísaných poměrech zvýšila režie natolik, že by bylo odůvodněné zvýšit 
tarify o 400%, ale vedení pošt se odhodlalo k zvýšení mírnějšímu. U mezistátních hovorů budou platby podle vzdálenosti. 
Od 1. 1. 1920 má dojít ke zvýšení tarifů i poplatků za účastnické stanice. Na přání obchodníků bude znova zaveden tarifní 
systém podle tříd, tj. podle intenzity místního styku s odstupňovaným tarifem.

Zda došlo k avizovanému zvýšení poplatků tak, jak zněla zpráva, není jisté. Zato došlo v r. 1920 zcela určitě ke 
zvýšení dvakrát, a to od 15. 4. [JZ 28. 3.] a od 1. 8. [JZ 28. 7. a 31. 7.].

V r. 1925 se opět zvyšují poplatky od 1. 2., a sice podle velikostí obcí (skupiny A, B, C). V mezistátním styku platí 
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pásma podle vzdálenosti. O nedělích se platí hovor dvojnásobně, pilný trojnásobně a bleskový devítinásobně. Aby to 
domácí obyvatele tak nebolelo, 6. 2. otiskly noviny zprávu, že se zvyšují tf. poplatky i v Německu a Rakousku. [JZ 29. 1. 
1925]

Další zvýšení následuje v r. 1926, podle zprávy JZ 18. 7. [JZ 5. 1. 1928] Zároveň s otištěním nových 
tarifů v r. 1928 byl v novinách otištěn i přehled tříd a skupin. Pro zajímavost uvádím:

skupina úč. stanic třída
I. přes 5000 6 tříd (A –F)
II. 2001 – 5000 6 tříd (A –F)
III. 501 – 2000 6 tříd (A –F)
IV. 201 – 500 3 třídy (D – F)
V. 51 – 200 (D)
VI. 21 – 50 (D)
VII. do 20 (D)

Třída A 16-30 vlastních hovorů denně
  B 9-15
 C 5- 8
  D 4

(Už tehdy fungují při větších ústřednách automatické počítače.)
Definitivní upřesnění nových tarifů platných od 1. 4. otiskli v novinách 5. 2. 1928.
Zatím probíhal vývoj tf. poplatků jen jedním směrem k pozvolnému zdražování. V letech 1929 -1930 

se uskutečnil obrácený proces – zlevnění. Už v r. 1929 [JZ 26. 9.] se staly ústředny v Hynčicích, Dolních 
Holčovicích a Kutlberku pobočkami (Nebenzentralle) ústředny v Městě Albrechticích. Tím se poplatky mezi 
nimi navzájem snížily.

Podobně v nejbližších obcích z okolí Krnova fungovaly ústředny jako pobočné vzhledem ke Krnovu 
a měly tzv. místní tarif (Chomýž,      Kobylí ,   Kostelec, Úvalno).   Od r. 1930 se hovorné určovalo podle zón: I. zóna 
sahala do okruhu 15 km, II. do 25 km.

Od nynějška patřily k místní síti Krnova i ústředny  Krnov  2,   Hoš�álkovy,    Kobylí ,   Kostelec, Úvalno;   jich 
se týkalo zlevnění poplatku za hovor ze 3 Kč na 2 Kč.

Do I. zóny patřily ústředny vzhledem ke Krnovu 1: Brantice, Brumovice,  Velké Heraltice, Kronsdorf,     Lichnov,  Ne
plachovice, Nové Heřminovy,  Město  Albrechtice,    Rudoltice,    Skrochovice a Loučky.

Do II. zóny patřily ústředny vzhledem ke Krnovu 1: mj. Starý Vogelsejf, Horní Benešov, Bruntál, Fulnek,   Jindřicho
v,   Osoblaha,                                             Karlovice, Liptaň,    Dívčí Hrad,   Petrovice,   Třemešná,   Opava,  Vrbno aj.

Vzhledem k ústředně  Město  Albrechtice byly od 1. 7. přímými pobočkami  Hynčice,   Dolní Holčovice a Kutlberk 
(místní tarif). Do I. zóny patřil v podstatě celý krnovský okres a několik obcí za jeho hranicemi. [JZ 1930, 29. 6.]

Telegrafní a telefonní oddělení pošt také zaváděla zvláštní služby.
Od 1. 2. 1923 se vrátila pošta k dopisovému telegramu, zavedenému v předválečné rakouské poště. Poplatek za 

slovo byl 10 haléřů, nejméně celkem 4 Kč. V obvodu poštovního ředitelství   Opava byly zmocněny přijímat tyto zásilky 
především větší pošty, tj. v krnovském okrese jen   Krnov 1. [JZ 1.  2. 1923] Byla to asi služba výhodná pro poštu i pro 
veřejnost, protože od 1. 5. 1925 se dopisové telegramy mohly podávat ve všech telegrafních úřadech. [JZ 3. 5. 1925]

Od 1. 7. 1928 zavádí pošta další služby výhodné pro veřejnost. Jsou to: 

1. Zavedení hovoru „na výzvu“
2. Rozšíření slabého provozu na dobu od 19 do 8 hodin
3. Vydávání zprávy (poučení) o telefonním provozu s cizinou
4. Hovory na určenou dobu. (JZ 28. 6. 1928)

Závěrem bych měl shrnout, jak dalece byl krnovský okres protkán telefonními spoji. Žel, není to 
zodpovědně možné, protože údaje asi nejsou úplné. Dokonce ani nevíme, kolik telefonních účastníků bylo 
v průběhu let 1918-1938. Není to ani v novinách, ani v dokumentech Zemského archivu v Opavě. Jediné údaje 
jsou o Albrechticích z r. 1930: oproti roku 1919 s 18 účastnickými stanicemi je jich v r. 1930 47. Připočteme-li 
pobočné centrály v D. Holčovicích (9) a Kutlberku(5), je to celkem 61 stanic. [JB 1. 6. 1930] A to je bohužel 
všechno.
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b. R O Z H L A S
Čs. pošta převzala i správu koncesí posluchačů nového komunikačního média — rozhlasu. V Krnově 

rychle zachytili nástup rozhlasového vysílání. Ze zprávy JZ 30. 11. 1924 se dovídáme, že místní skupina 
Deutsche Kulturverband předvede v neděli 7. prosince t. r. rozhlasové vysílání, a to ve velkém sále Tiroler 
[dnešní Slezský domov] v 10.30. Rozhlasový přístroj s reproduktorem zapůjčí továrník Hermann Larisch. 
Další zprávy upřesňovaly program: bude to rozhlasový koncert a časový signál 12.00 z Eiffelovky [JZ 7. 12.] 
a konkrétní údaje: byli to pěvci z Brna, sbor z Vídně a přednáška o zimních sportech z Vratislavi [JZ 11. 
12.].

Z r. 1925 máme další zprávy o předvádění vysílání v hostincích: 9. 4. v 16 h. v Krasově [JZ 9. 4.] 
a 11.-12. 4. na Cvilíně v hospodě Zum Alten vom Berge [JZ 12. 4.].

7. dubna 1926 [JZ 18. 4.] byl v Krnově založen Německý radioklub a okruh posluchačů se rychle 
rozšiřoval. [JL z r. 1933, č. 10] uvádí ve statistice za rok 1931, že ve městě je k 31. 3. 1931 povoleno 566 
rozhlasových přijímacích stanic. Další zprávy už nejsou k dispozici.

6 .  P O Š T O V N Í  M A T E R I Á L

a. P O Š T O V N Í  R A Z Í T K A   

1. Místní denní
Po vyhlášení ČSR pošta používala stará rakouská razítka. V českých krajích poštovní zaměstnanci 

prováděli znárodňování razítek, v krnovském, čistě německém okrese, k tomu nemohlo dojít kvůli pouze 
německým názvům. K malým změnám možná docházelo u některých úředních razítek; z Albrechtic se 
dochovalo na úředním dokladu velké kulaté gumové úřední razítko, z něhož bylo odstraněno „K.u.K.“ 
a uprostřed rakouský státní znak. Doklad je z r. 1919. 

První nová poštovní razítka se začala objevovat již v I. čtvrtletí r. 1919, na Krnovsku přicházela na pošty 
během r. 1920 s jedinou výjimkou — Kutlberk (   Spálené) dostal toto razítko až r. 1921. Během 20 let ČSR 
se užívaly tři základní typy razítek, postupně plynule vyměňovaných, přičemž se někdy různé typy užívaly 
souběžně: I. typ – s iniciálami Č.S.P., velký průměr, II. typ – bez iniciál, velký průměr, III. typ – bez iniciál, 
malý průměr.

Veškerá razítka na Krnovsku jsou dvojjazyčná, a to ve vrchní části mezikruží s českým názvem, 
v dolní časti německým. Razítka II. typu se vyráběla od r. 1923. Na Krnovsku došlo k výměně prvních 
v r. 1925 a postupně byla vyměňována až do r. 1936. Výjimkou jsou Krasov (v r. 1923 se změnil název obce) 
a Brumovice,   Osoblaha,   Petrovice a  Pitárné , kde k výměně nedošlo.

Razítka III. typu se začala vyrábět v r. 1938 a na pošty krnovského okresu se tedy už nedostala.
Během 20 let ČSR došlo v údajích na razítkách ke změnám. Nejdůležitější jsou změny v hodinových 

údajích: přešlo se na arabské číslice 0-24 a udává se jen počáteční nebo poslední hodina pracovního dne na 
poště. Stávalo se ovšem, že místo hodinového údaje se oráželo --, což bylo zakázáno, ale vzhledem k naprosté 
formalitě tohoto údaje zcela pochopitelné.

K místním denním razítkům mám tyto poznámky: Všechna razítka I. typu jsou podle vzoru M 44, 
II. typu podle M 47.

  Krnov 1 V  Hlavní knize (P 15) jsou doložena všechna používaná razítka, jejichž údaje opisuji.

Rozliš. číslo Datum přidělení Změny a opravy Oddělení

1a 28. 9. 1920 - přednosta úřadu
2a 28. 9. 1920 - telegrafní
3a 28. 9. 1920 - listovní
3b 28. 9. 1920 - listovní
4a 28. 9. 1920 - vykartování
4b 28. 9. 1920 II. typ 4b listovní výpravna

 8. 4. 1936 výměna spedice
5a 28. 9. 1920 - balíková přepážka I
5b 28. 9. 1920 - balíková přepážka II
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5c 28. 9. 1920 - spedice průvodek
6a 28. 9. 1920 - šeková přepážka
6b 28. 9. 1920 II. typ 6b poukázková přepážka

15. 2. 1936 výměna
7a 28. 9. 1920 - hlavní pokladna
2-řádková  6. 8. 1921 - poukázková a telegrafní přep.

Jsou tu i 2 přednostenská razítka pro přednostu úřadu. Jedno je čistě české, druhé česko-německé. Obě 
byla přidělena pod stejným jednacím číslem v r. 1924.

Dále jsou tu 3 pečetě (A,B,C); původně jednojazyčné od 6. 8. 1921 byly vyměněny za dvojjazyčné 
17. 2. 1934. Po jednom byly přiděleny přednostovi úřadu, poštovní pokladně a balíkové poště.

Nakonec je tu čtvercové razítko 4/7 z r. 1922 (pro poukázkovou přepážku), T pro doplatné (listovní 
oddělení) a řádkové Od československého vojska. Poštovného prosto. (pro listovní oddělení asi z r. 1919).

Problematický je objev I. typu 6c. Je na stejném formuláři s I. typem 5c, obě razítka mají shodné rysy i vady, avšak 
šestka je dosti zřetelná. Nicméně dokud se nezjistí další exemplář, s uznáním tohoto razítka nepočítám.

V nově se vyskytnuvším materiálu ŘP jsem objevil další místní denní razítka:   Krnov 1/6a M 44  s vylomeným 
Č.S.P. a dále variantu M 47   Krnov 1/4b ( otištěno zde), pak úřední české  Albrechtice u Krnova a razítko ze stroje 
na orážení šekových poukázek   Krnov 1. Zde  otištěné razítko   Krnov 1/4b bylo  v provozu zřejmě od r. 1928 
a v drobnostech se liší od razítka převzatého z Hlavní knihy a v provozu od r. 1936. (Obr. 18)

Zřetelné rozdíly jsou ve tvaru rozlišovacího čísla 4: šikmou čáru má starší razítko dlouhou 2,5 mm, novější 3 mm; 
vodorovnou čáru má starší 2 mm, novější 3 mm. Písmeno b je u staršího poněkud menší než u novějšího. Domicil   Krnov 1 
u  staršího začíná a končí na úrovni horní čáry můstku, u novějšího začíná a končí nad touto úrovní. U německého domicilu 
začíná J u obou razítek ve stejném místě, ale písmeno F je u staršího razítka pod spodní čarou můstku, u novějšího na této 
úrovni. A konečně je i nepatrný, ale změřitelný rozdíl průměru kruhu: starší má 31 mm, novější 31,5  mm. Razítko   Krnov 
1/1 ve  čtvercovém rámečku (ve stroji na orážení šekových poukázek) bylo v provozu nejméně od dubna 1931. Měl jsem 
možnost sledovat toto razítko detailně za léta 1931-33. Už v průběhu r. 1931 zeslábla pravá strana rámečku na podacích 
lístcích a v letech 1932-33 scházela úplně. Až později byla opravena a razítko bylo používáno asi až do okupace. 
Souběžně s tímto razítkem se však používala u přepážek na poukázkách i ruční razítka 6a, 6b, občas i 3a, 3b, 4a, 5b 
a 5c.

 Hynčice Razítko I. typu b bylo dodáno současně s a v r. 1920, ale protože mělo v německém názvu chybně 
Heinzdorf, bylo dodáno v r. 1923 nové, se správným názvem. V MONO 17 chybná verze není uvedena.

Kutlberk Název obce v českém úředním názvu i na razítku končil k na rozdíl od MONO 17 – g.

  Osoblaha U prvního razítka ve Vyobrazení materiálu schází jeho podstatná část. Protože se nepatrně liší 
od obou dalších (b, c) ve velikosti, považuji je za a.

   Rudoltice V MONO 17 je pod č.3 uvedeno jen razítko b (předložka VE u slova SLEZSKU menšími typy). 
Na úředním formuláři, z něhož připojuji otisky, jsou použita stejná razítka a i b s datem 8. VI. 30!

Některá razítka původně I. typu mají vylomené označení Č.S.P. Budí zdání, že jsou to razítka II. typu, 
ale není to tak. Již běžným srovnáním zjistíme, že jsou původně razítky I. typu. Týká se to pošt: 

   Krnov 1 3a, 5b
   Krnov 2 1b má legendu, ozdoby a 1b z I. typu, datový můstek a číslice z II. typu 

II. typ 2a, 2b, 2c vykazuje různé drobnosti shodné s I. typem, i když o II. typu není sporu

  Osoblaha b 
  Úvalno a
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Proč k tomu došlo, je dnes nejasné. Že by takto reagoval německý nacionalismus? (V MONO 17 se 
neuvádějí.)

Oproti MONO 17 uvádím navíc razítka

 Hynčice I. typ b Heinzdorf
   Krnov 2 I. typ 3b 
   Rudoltice II. typ a - VE menšími písmeny

2 .  Ú ř e d n í  (přednostenské)
Těchto razítek se mi podařilo získat jen málo. Vyskytují se pouze na služebních dokladech (žádostech, 

hlášeních aj.), a to ne vždy; často je na jejich místě běžné denní razítko. Existují ve dvou verzích: české 
a česko-německé. Česko-německá verze je vždy v soustředných kruzích, český název je u vnějšího kruhu 
a lev je menší než u verze české.

3 .  O k r e s n í
Protože tato razítka se dávají jen na peněžní doklady a ty se pak skartují, dnes prakticky není možné je 

získat. Je tedy pochopitelné, že k dispozici jsou pouhá dvě.

4 .  P o š t o v n y
Díky laskavosti RNDr. Petra Gebauera z Brna jsou razítka poštoven v dost velkém počtu. Ne všechna 

jsou dost čitelná, ale přesto jasně hovoří o tom, jak se měnila, některá často.

5 .  S t r o j o v á
Soudě podle příspěvku [96] lze tvrdit, že na Krnovsku měla orážecí stroj jen jediná pošta Krnov  2 . Zde 

se  prý měla uplatnit tzv. turnusová razítka. (Příloha obr. 12) Sám mohu doložit pouze Krnov  2  bez  propagačního 
razítka.

6 .  F r a n k o t y p y  a  p o d n i k o v é  v ý p l a t n í  s t r o j k y
Bezpochyby existovaly, ale nic jsem o nich nezjistil.
Ve Filatelistických sešitech, roč.1979, č. 6 a následujících, je otištěn stručný Katalog výplatních otisků 

z území Československa v letech 1926-39. Autoři Dr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš zde uvádějí pod 
pořadovým číslem 20 dvě varianty výplatního otisku z Krnova. Patřil soukenické továrně Silesia, v níž byl za 
Rakouska zájemnický poštovní úřad. Obě varianty mají razítko dohlédací pošty Krnov  2 , typ  frankotypu 8 h, 
ve výplatním razítku 3 hodnotové číslice, štoček uživatele zní: závod suknem

 „SILESIA“
 Tuchhaus

Varianta a má tento štoček pod výplatním razítkem a užívala se od března 1927 do listopadu 1931. 
Varianta b má malou změnu štočku a přesun mezi denní a výplatní razítko; užívala se od listopadu 1931 do 
března 1938. Vyobrazení razítka je málo čitelné a v originále jsem je nesehnal. Proto je nepřetiskuji.

7 .  V l a k o v ý c h  p o š t  a  n á d r a ž n í c h  s c h r á n e k
Potíže při výrobě razítek se projevovaly i u razítek pro   vlakové pošty. Zpočátku byla používána stará, 

i když svými čísly neodpovídala novému číslování. Proto se užívala razítka upravená, např. vylomením 
starého čísla VLP (  Osoblaha–  Třemešná 480, Krnov–  Olomouc  465) nebo s vloženým novým číslem (Olmütz–
Ziegenhals–  Jägerndorf 662 – podle M 16). VLP   Opava–  Olomouc začala užívat provizorní jednořádkové razítko 
bez data. Ukázky popřevratových razítek jsou převzaty z MONO 17.

Nová razítka, dodávaná v průběhu roku 1919 a později, jsou obvykle průměru 32 mm. I. typ má pro 
Slezsko dvojjazyčné označení míst. Mezi léty 1928-32 byla razítka vyměněna za jednojazyčná, pouze česká.

Úhrnná přeprava železniční fungovala na Krnovsku podle [18] jen na trati   Třemešná–  Osoblaha 
od r. 1928.

U VLP 665 existují 2 razítka I. typu s písmenem a: jedno nižší (3 mm), druhé vyšší (3,5 mm). U VLP 
733, která měla jezdit jen v letech 1921-2, je razítko užito i v r. 1930 u VLP 766 je v MONO 17 uveden na ř. 
4 počátek užití r. 1927, zde už v r. 1926

Nádražní schránky měly svá razítka, a to rovněž dva typy: I. s iniciálami Č.S.P., II. bez iniciál s velkým 
tiskem německým. Je jich tu málo: dvě z Albrechtic (podle MONO 17) a jediné z Louček. Razítka z Brantic 
a Třemešné nemám.
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8 .  Z v l á š t n í
Sem zařazuji různá razítka méně typická nebo užívaná jen po omezenou dobu. Jsou to:

a) řádková – užívaná pro označení poštovního úřadu, zde:    Krnov 1, Brantice, Kutlberk a    Rudoltice 
a užívaná jen pro určitý účel, zde: Od čsl. vojska

b) znaková – např. T z r. 1875 (pro doplatné), převzaté od rakouské pošty (Bar. příloha obr. 3)
c) příležitostná – užívaná při hospodářské výstavě v r. 1937 (podrobněji v kapitole 7)

b. J I N Ý  M A T E R I Á L
1 .  R - n á l e p k y
Díky J. Kratochvílovi z Prahy bych mohl bohatě dokumentovat širokou paletu rekomandačních nálepek. 

Protože by se tím neúměrně rozšířil rozsah publikace, musím nálepky vynechat.

2 .  D o p i s n i c e  k  f i l a t e l i s t i c k é  v ý s t a v ě
Filatelistický spolek Oppatal v Krnově vydal ke své výstavě příležitostnou dopisnici. Její vyobrazení 

přináším v Příloze obr. 13. 

7 .  F I L A T E L I E

První zprávu, z níž se dovídáme o existenci klubu filatelistů, je oznámení v [JZ 24. 11. 1921]. V ní 
se ohlašuje výměnná schůzka v hostinci Siebenkittel na Stephaniestrasse (Opavská ulice). Podle celkové 
formulace se dá soudit, že filatelisté už měli svůj spolek dříve a te� ho zveřejnili. Další zprávy se objevují 
v ročnících 1922 a 1923, pak přestávají. Spolek se asi jmenuje JÄGERNDORFER BRIEFMARKENSAMMLER-
VEREIN. Pod tímto názvem je uveden ve Spolkovém katastru s pořadovým číslem 375. Žádost o zapsání má 
číslo 1248/1923, ustaven byl „XII-164-28“ (že by až r. 1928?).

Znovu se oznamují výměnné schůzky, a to pravidelně, od r. 1935. Spolek filatelistů se jmenuje BRIEF-
MARKENSAMMLERVEREINIGUNG „OPPATAL“ a schůzky se konají pokaždé jinde: v lednu v Branticích, pak 
v Kostelci, pak přímo v Krnově a pod., dokonce se uskutečňují výjezdy (do Ostravy). Tyto zprávy se opakují 
pravidelně až do obszení Sudet. 

Z doslechu od PhDr. Košútka vím, že i v české menšině se našli zájemci o filatelii. Jeho otec patřil 
k těm nemnoha, kteří se dovídali o nově došlých čsl. známkách na poště Krnov   1. Sám  přednosta prý 
obtelefonovával známé filatelisty, aby si mohli přijít vybrat, co je nejvíc zajímalo (hlavně rohové známky, to 
byla velká móda). Čeští filatelisté asi svůj spolek neměli, možná příležitostně navštěvovali německé.

Vyvrcholením aktivity filatelistických spolků bylo uspořádání výstavy poštovních známek v týdnu od 
11. do 18. 7. 1937 v rámci Krnovské výstavy řemesel, obchodu, průmyslu, polního a lesního hospodářství.

K výstavě pošta připravila zvláštní příležitostné razítko (viz kap. 6) a příležitostnou dopisnici (Příloha 
obr. 13). JZ 10. 7. 1937 nás informuje, že poštovní přepážka výstavy, kde mohou sběratelé získat otisk 
tohoto razítka, je umístěna v klubové místnosti Slezského domova a ta je otevřena v době od 8 do 12 a od 
14 do 18 hodin. V neděli 18. 7. má být o 9. hodině zasedání filatelistického spolku Oppatal na verandě 
Střeleckého domu. K samotné filatelistické výstavě zpráva uváděla, že tu budou nejen exponáty Poštovního 
muzea, ale i krnovských filatelistů. K vidění má být např. saská trojka, růžový Merkur, proslulý Mauritius, 
veškerá zepelínová pošta a jiné, také pozoruhodné celistvosti. Pro začátečníky tu budou účelná a pěkná alba 
k zakládání poštovních známek. Vedení spolku vydalo dopisnici, která se zvláštním razítkem představuje 
skvost pro každého filatelistu a upomínku pro nefilatelistu. Vstupné bude 1 Kč, pro děti 50 h.

Následující číslo JZ z 12. 7. zpřesňuje, že příležitostný poštovní úřad na výstavě přijímá od 10. do 18. 7. 
k přepravě obyčejné i doporučené zásilky a zajiš�uje prodej cenin. Zásilky budou oraženy zvláštním razítkem 
s textem: Krnov   1 -    Jägerndorf 1 * Výstava - Ausstellung * ; na přání se budou razítkovat i všechny tč. platné 
známky pro pamětní nebo sběratelské účely. Barva se používá modrá. Po skončení výstavy bude orážení 
pokračovat u filatelistické přepážky PÚ Krnov   1 s datem 18.  7. 1937 po dobu jednoho týdne.

I příští číslo JZ z 14. 7. přináší aspoň krátkou zprávu o filatelistické výstavě. Ta se nachází v objektu 
č. 9 (pavilon kluziště). K zhlédnutí je tu propagační filatelistická výstavka: poštovní známky, celistvosti, otisky 
razítek a vystavený známkový materiál ze Státního poštovního muzea v Praze.
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Filatelistům sloužily i zdejší noviny, JB a JZ. V prvních letech republiky se v JZ sem tam objevil obrázek 
nových čsl. nebo německých známek, ale to později přestalo. V r. 1935 obnovily zpravodajskou službu oboje 
noviny, hlavně ze světa, ve větší míře však JB. Vyobrazení nebyla zrovna kvalitní.

Podle zprávy v JB ze 17. 8. a září 1935 se můžeme domnívat, že filatelisté měli dobrou možnost 
pro nákup a prodej známek. Knihkupec Karl Rieger na Masarykově nám. 29 inzeroval velký výběr známek 
pro sběratele včetně novinkové služby. Ve zprávě v JZ ze 14. 10. 1935 je Heinrich Proksch označen jako 
obchodník s poštovními známkami a sděluje se, že na jaře mu bylo odcizeno za několik tisíc Kč známek pro 
sběratelské účely. Po šetření městské policie se našlo z celé krádeže u pachatele jen za 650 Kč. Dotyčný Karl 
W. byl zatčen a dopraven k soudu, rozsudek zveřejněn nebyl.

Nebyla to jediná aféra se známkami pro filatelisty. Daleko více vzrušila filatelistickou obec ČSR roku 
1935 zpráva, že v srpnu zabavila krnovská policie falza známek.

TRIBUNA FILATELISTŮ otiskla v č.16/1935: „V srpnu 1935 zabavila krnovská policie u krnovského 
knihtiskaře Maschka a jeho společníka Janetschka třicet čtvrtarchů papíru pro tisk poštovních známek. Na 
každém byl již vytištěn ve formě aršíku pás čtyř známek, a to bu� 50 h Smetana nebo 1 Kč Arras. Rozměry aršíku 
jsou asi 16,5 cm x 10,5 cm, papír uveden ilustrační, perforace řádková asi 10½. Tisk proveden je knihtiskem. 
Klížení nažloutlým klihem bylo provedeno před tiskem. Pohlížíme-li na známky z hlediska filatelistického, 
pak jsou ovšem padělky velmi nedokonalé, které rozezná okamžitě každý sběratel, nepochybujeme však, že 
se jimi mohly po jistou dobu klamati pošty, zejména ty, které mají velkou frekvenci.“

Časopis FILATELISTICKÁ REVUE 1935, str. 244, uveřejnil tuto zprávu: 

„NEPODAŘENÝ POKUS O PADĚLÁNÍ BĚŽNÝCH ZNÁMEK.
Oznámili jsme již, že v Jindřichově byl učiněn pokus padělat známky ke škodě pošty. Nyní jsou známy 

téměř všechny podrobnosti, které nasvědčují, že tu šlo o pouhý pokus, jenž z filatelistického stanoviska 
zůstane pouhou podřadností. Proto jsme upustili od reprodukce padělků. Eduard Maschek, majitel tiskárny 
v Jindřichově, a E. Janeczek vypůjčili si od jedné tiskárny štočky s odůvodněním, že jich upotřebí k tisku alb. 
Česká tiskárna upozornila žadatele, že tyto štočky lze použít k tisku alb jen v barvě černé, k čemuž je zapotřebí 
ještě zvláštního úředního povolení. Z opatrnosti učinila o tom oznámení opavské policii, že zapůjčila štočky 
50 h Smetana a 1 Kč Arras s poznámkou, že jmenovaní potřebují k tisku povolení. Ježto o takové povolení 
nebylo žádáno, vykonala policie prohlídku a nalezla natištěné aršíky po čtyřech kusech obou hodnot, 
které zabavila a zahájila pátrání, zda určitá část nebyla již někde odprodána. Výsledek není zatím znám, ale 
předpokládá se, že se tak nestalo. O tyto padělky by se mohli filatelisté zajímat, kdyby se prokázalo, že jimi 
byla vyplácena korespondence, skutečně poštou dopravovaná.” (Vyobrazení aršíků v Příloze obr. 16.)

Zprávy se chytil veškerý denní tisk, zatímco místní noviny přešly věc mlčením. Až když se novináři 
začali zabývat domněnkou, že došlo paděláním ke škodě pošty, uveřejnily se sedmidenním zpožděním místní 
německé noviny, že zprávy o padělatelské bandě jsou přehnané. Tučným typem písma je uvedeno úřední 
sdělení policejního komisariátu v Krnově, v němž se (zestručněno) praví: Není jisto, zda byly známky použity 
poštovně; zprávu, že poštovní úřednice nepoznala padělek, není pravdivá. Diskuse v tisku nebyla velká, věc 
se uzavřela odsouzením pachatelů s rozhodnutím, že padělky jsou ke škodě filatelistů. O rozsudku místní 
německý tisk cudně pomlčel. V 60. letech ještě krátce na stránkách časopisu FILATELIE vznikly dohady, k čí 
škodě padělky vlastně byly (roč. 1966, str. 505; 1967, str. 121), ale ty měly jepičí život. Pokud mohu vyjádřit 
svůj názor, padělky neuškodily nikomu, protože se všude psalo o tom, že jejich kvalita byla špatná a každý 
musel ihned poznat, oč jde.

Protože se záležitost týká poštovnictví na Krnovsku, pokusil jsem se získat přesnější prameny. Kromě 
novin jsem v okresním archivu v Krnově prošel soudní spisy a zjistil, že tři soudní spisy tohoto případu, 
konkrétně Ed. Janetschkeho, O. Maschkeho a dalšího, jehož totožnost nelze určit, se beze stopy ztratily, snad 
v 70. letech. Podrobnosti aspoň o jednom soudním řízení jsem se dověděl z kopie, kterou dotyční pachatelé 
bu� přehlédli nebo v ní nebyly doličné předměty, tj. padělané aršíky. Oč tedy šlo?

Eduard Janetschke, tehdy 46letý, svobodný, bytem Střelecká ulice 7, (dnes stále ještě Pionýrů), 
obchodní cestující bez zaměstnání (a asi přihlouplý, protože jinak by to nepodnikl), si nechal udělat tiskařem 
(ve vyšetřovacím spisu, v rozsudku strojním zámečníkem) Karlem Lorenzem z Krnova štočky na výrobu 
poštovních známek. Protože ten to neuměl, zadal výrobu u firmy Czech ve Vimperku; každý štoček měl 
4 známky. Lorenz však dále nechtěl pokračovat a Janetschke se smluvil na spolupráci se svým synovcem 
v Jindřichově, Maschkem. Mezitím Lorenz začal tušit něco nekalého a všechno oznámil nadstrážníku Mikalovi 
(další verze v protokolech: Mikula, Mihala; ze zcela jiného fondu je asi nejpravděpodobnější Mikula). Současně 
i firma Czech podala oznámení úřadům, a tak došlo k policejnímu vyšetřování, sledování Janetschkeho 
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v Opavě a Maschkeho v Jindřichově.
Při předběžném vyšetřování i soudním přelíčení oba hlavní obvinění zatloukali, jak se dalo. Vymysleli si 

dalšího spoluviníka, kterého samozřejmě blíže neurčili, vymlouvali se, že se jednalo jen o obálku filatelistického 
alba a podobné fantazie. Jenže 325 kusů známek Arras 1 Kč a 649 kusů známek Smetana 50 h mluvilo jasnou 
řečí. Je tam hodně dalších podrobností, ale pro podstatu vyprávění nedůležitých, proto je vynechávám. A tak 
byli oba hlavní obvinění odsouzeni: Ed. Janetschke do žaláře neznámo v jaké délce, Otto Maschke do žaláře 
na 2 měsíce nepodmíněně s jedním postem měsíčně a s náhradou soudních útrat společně s E. Janetschkem. 
Celá věc však měla pro Maschkeho asi horší následek: hospodářská komora mu zrušila živnostenskou licenci. 
Třetí (byl jím Lorenz?) vyvázl asi bez trestu nebo jen s malým; vždy� také byl vyšetřován na svobodě a spíše 
jako svědek. Mimochodem – četba soudního protokolu byla celkem příjemnou záležitostí, protože až na 
několik překlepů byl sepsán velmi pěknou češtinou, která by leckterému dnešnímu úředníkovi mohla být 
vzorem.

A na závěr této historie si dovolím uvést vyprávění starého pana Košútka v jeho pamětech:
.... „Jednou mi volal ředitel pošty Krnov   1, že mají  lístek s podezřelou známkou. Hned jsem tam jel 

a viděl jsem lístek s padělanou 50 h známkou Smetana. Posílal ho nějaký Janetschke jedné slečně do Opavy. 
Druhý den, když se v Opavě roznášela pošta, jsem šel k té slečně a ptal se jí, zda dostala něco z Krnova 
poštou. Řekla mi, že ano a ukázala lístek, avšak z ruky jej nedala. Když jsem ho chtěl vidět, asi si myslela, že 
jí ho chci zabavit a hodila ho rychle do horkých kamen, kde ihned shořel. Tak se zničil jediný lístek, který 
šel poštou. Vrátil jsem se do Krnova a sledovali jsme Janetschkeho. Asi třetího dne šel na nádraží a koupil 
si lístek do Jindřichova. Venku jsem měl stát motorku a na ní jsem byl v Jindřichově dříve než Janetschke. 
V Jindřichově šel do domu, na jehož štítě stálo „Tiskárna“. Šli jsme za ním, avšak všechny záclony byly 
staženy, zato jsme slyšeli uvnitř běžet motor. Malou dírkou v zácloně, která byla natržená, jsme ho viděli 
kolem něčeho chodit. Víc nebylo vidět. Nezbylo než na něho zazvonit. Po malé chvíli otevřel a osopil se na 
nás, co tam chceme, že nemáme povolení k domovní prohlídce. Všiml jsem si, že Janetschke stále schovává 
ruce za zády a vyzval jsem ho, aby je ukázal. Po dlouhém zdráhání ruce ukázal, měl je umazané od červené 
a zelené barvy. Řekl, že čistil stroj. Když jsem jej žádal, aby ho ukázal, nechtěl; ale pak musel a viděl jsem ve 
stroji papír s lepem a na něm 4 známky Arras 1 Kč červené. Janetschkeho jsme vzali s sebou do Krnova, kde 
stále zapíral, že známky nepadělal; až konečně přiznal, že je má doma ve sklepě pod uhlím. Po odklizení 
uhlí jsme našli hotové známky ve čtyřblocích a čistý papír na další známky. Vše jsem zabavil a Janetschke šel 
k soudu.

Jaký trest dostal, dnes už nevím. Také známky byly u soudu, ale po jednom bloku si nechal dr. Mainer 
[velitel policie v Krnově –RH] a já po dvou blocích. Syn dr. Mainera pak sbírku prodal, nevím komu. Já jsem si 
po jednom bloku, zelenou Smetana a červenou Arras, nechal a jsou ve sbírce. Jeden blok jsem dal dědečkovi 
od babičky [=tchánovi – RH], který ho však s jinými dobrými známkami musel v čas nouze prodat jistému 
Horychovi [Harychovi? –nejasné, RH], který odjel do Německa v r. 1945. Kde jsou dnes, nevím.“

Ne všechno, co pan Košútek popsal ve svých vzpomínkách, souhlasí s protokoly vyšetřovacími 
a soudními. Dnes je těžko posoudit, zda je to v důsledku zapomenutí či pamě�ových interferencí nebo 
nejasností protokolů. I ty se totiž mezi sebou v některých bodech liší. V každém případě je to zajímavý pohled 
někdejšího účastníka událostí; a že aktivním účastníkem byl jak v Opavě, tak v Jindřichově (by� asi ne tak 
důležitým, jak líčí), protokoly potvrzují. 

Závěrem dodávám, že po smrti dr. Košútka se žádné padělané čtyřbloky nenašly. Fakt je, že několik 
jich mezi filatelisty je a v každém případě existuje (nebo aspoň existoval) výstavní exponát dr. Svatopluka 
Šablatúry z Bratislavy. Pod názvem Falza ČSR jsem jej viděl na krajské výstavě poštovních známek Praha - 
Bratislava v Praze roku 1985. Mezi jinými tam byly i krnovské padělky a potvrzuji, že oba typy, zvláště však 
Smetana, jsou okamžitě poznatelné značnou obrysovou neostrostí, částečně i barvou.

A tak se i Krnov neslavně  zapsal do historie poštovnictví.
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OPRAVY A DOPLŇKY PRAMENNÉ LITERATURY
Monografie 17

769 HYNČICE u Albrechtic 2. má být napřed razítko b Heinzdorf (1920-23) a teprve pak 
popisované

1091 KRNOV 1 existují razítka I. typu s vylomeným Č.S.P. (3a, 5b)

1092 KRNOV 2 existují navíc 1b s vylomeným Č.S.P. a 3b - Č.S.P.

1093 KRNOV 3 místo roku 1925 má být 1935
1154 KUTLBERG všechny české názvy mají být Kutlberk (nikoli -berg)

1696 OSOBLAHA existuje razítko I. typu s vylomeným Č.S.P.

2105 RUDOLTICE ve Slezsku 3. RUDOLTICE ve SLEZSKU existuje i a; a i b od r.1930
2590 ÚVALNO 1.   Úvalno a má také vylomené Č.S.P.

VLP 665, typ V 23 má dvojí a: nižší a vyšší písmeno

Dr. Alois Těšitel - Přeshraniční VLP
Data, jež uvádí tento autor o zdejší oblasti, jsou zcela nesprávná.

Oldřich Tovačovský - Dějiny poštovnictví: Krnov
Dost velkým a  nepříjemným omylem je tvrzení, že r. 1921 čítal krnovský okres 15 PÚ. Ve skutečnosti 

jich bylo 28, protože autor vynechal soudní okresy   Jindřichov a   Osoblaha. Pro popisované období tu chybí 
podrobnosti o poště Krnov  2  (event. i    Krnov 3).

D r o b n é   z a j í m a v o s t i
Národnostní vření se projevilo např. v r. 1932 při prodeji známek s portrétem Tyrše. V článku JZ 28. 

4. 1932 se píše o velké nespokojenosti s prodejem těchto známek v Krnově. Protože část výtěžku za ně má 
připadnout Sokolu, Němci nechtějí podporovat jim nepřátelský spolek a kupovat dotyčné známky, nikdo jim 
je nemůže nutit. Raději požadují starší známky, které jsou v platnosti, ty prý však nejsou v běžném prodeji 
a nabízí se jim Tyrš. Jedná se hlavně o prodejny tabáku, kde si nemohou dovolit nemít starší známky, které 
požaduje veřejnost; nikdo by k nim nechodil kupovat.

Organizace poštovní přepravy vyžadovala přesnost a svědomitost, někdy i rychlost. Bohužel i v tomto 
období se našli zaměstnanci, prohřešující se proti těmto vlastnostem. Pro ilustraci uvádím případy otištěné 
v novinách.

Nejstarší je z r. 1922: žena z Jindřichova dostala „hochversichert“ (pojištěný) dopis z N. Yorku, v němž 
mělo být 5 dolarů, ale peníze nikde. Jak bylo zjištěno podle lepidla, dopis byl kýmsi otevřen. Před krátkým 
časem se stal podobný případ v Janově. [JZ 5. 2. 1922]

Další, z JZ 15. 8. 1926, je nadepsán Umělecký kousek krnovské pošty: „Nedávno pisatel předal poště 
k doručení dopis s určením Krnov, Herrengasse  4, (v centru města). Jelikož se adresátka přestěhovala do 
Kostelce - části Krnova, listonoš přepsal adresu na >  Kostelec bei Retz Friseur< (místo německého Weisskirch). 
Krnovští poš�áci si to vysvětlili tak, že se jedná o Retz v Dolním Rakousku a poslali dopis tam s doplatkem 
2 Kč; odtud se vrátil, ovšem s doplatným 14 šilinků.“ Dohra tohoto případu je dost ironická [JZ 3. 10. 1926]: 
Poštovní ředitelství udělilo důtku neš�astnému listonošovi, který ostatně dodržel úřední předpis, že se obce 
mají označovat českými a ne německými názvy. (Byla to snad schválnost německého úředníka? Na krnovské 
poště jich pracovalo dost.)

Budovy pošt v menších obcích asi nebyly zabezpečeny v dostatečné míře, jinak by se nestalo to, co 
v Heřmanovicích: v noci na 2. 11. 1933 ukradli neznámí zloději na poště příruční pokladnu a vylomenou 
pohodili v polích. [JB 8. 11. 1933)]

V JZ 16. 2. 1938 si pisatel v příspěvku Jak pracuje pošta stěžuje na nedostatky poštovních služeb:

1.  Na hlavní poště odmítli přijmout nebo vyměnit poukázku starého typu. Na nádražní poště ji bez  
komentářů přijali. 

2.  Úředník nepoznal, že Klagenfurt je v Rakousku a na telegramu požadoval českou adresu. 
3.  „Pilný“ dopis vhozený do schránky na nádražní poště 8. 2. 1938 ve 23.00, určený do vesnice v Oppatal 

(není konkrétně jmenována), byl orazítkován 9. 2. ve 12 hodin a dodán až 10. 2.! (Což je z dnešního 
hlediska normální a stížnost tudíž nepochopitelná. Hle, jak se zpomalila rychlost přepravy pošty!)

léta 1918 - 1938
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Pánům

RNDr. Petru G e b a u e r o v i
a

Jiřímu K r a t o c h v í l o v i

B / 2

L É T A  1 9 3 8  -  1 9 4 5

ÚVODEM

Problém zpracování období okupace je nadmíru obtížný. Dokumentů se v archivech zachovalo 
pramálo, ročníky novin jsou prořídlé, v SOA K totiž chybí u JZ roky 1941, 1944 a 1945. Ani v existujících 
však nejsou údaje pravidelně a ze všech míst. Vypadá to, jako by zprávy z pošt byly otiskovány podle toho, 
zda v novinách bylo volné místo. Všeobecně platných poštovních oznámení, např. o platnosti známek, je 
hodně; těch, která by se vztahovala ke konkrétním poštám okresu, málo. Skutečného materiálu je pak ještě 
méně. Toto téma včetně poštou prošlého materiálu bylo po dobu komunistické vlády tabu; novoosídlenci asi 
většinu Němci zanechaného materiálu zničili (spálením, předáním do sběru), a pokud jej filatelisté zachránili, 
zase většinou během 40 let prodali potají do Německa. Proto je má práce značně chudší rozsahem i obsahem 
oproti předcházejícím dílům.

Cizí, hlavně německé prameny, jsou pořád obtížně dostupné a možná ani ony neumožňují přesná 
a správná data.

Za poštovní razítka mohu vděčit PhDr. M. Košútkovi a SOA Bruntál (Landrat   Jägerndorf); za razítka 
poštoven RNDr. P. Gebauerovi a za R-nálepky J. Kratochvílovi. Pánové Gebauer a Kratochvíl mi přispěli 
několika cennými radami, naopak mně se podařilo objevit některá dosud neznámá fakta z poštovního provozu 
a poštoven.

1 .  PŘECHODNÉ OBDOBÍ 1938-39

„Všeobecná situace se v září 1938 v pohraničí natolik přiostřila, že 12. září přikročilo ředitelství obvodu 
k mobilizační pohotovosti. ....  Albrechtice s okolím a osoblažský výběžek padly do rukou Freikorpsu během 
dvou dnů.

Poštovní zaměstnanci v těchto místech, kteří se snažili do poslední chvíle udržet nutná spojení jednotek 
SOS, byli zajati a odvlečeni do Německa.“ (Z úvodu k inventáři bývalého říšsko-německého ředitelství pošt 
v Opavě a Opolí, [73].)

Z této doby se zachovalo líčení německého účastníka akcí v Albrechticích; soudě podle některých znaků, byli 
aktéry mladíci dobrodružné povahy asi dvacetiletí. Z delšího vyprávění (JZ 16. 10. 1939, celý tam otištěný text je výňatkem 
z kroniky Albrechtic, [71]) vyjímám akci o poště ve čtvrtek 22. září:

„Na poště ukazuje český poštmistr málo chuti dát se odzbrojit a chce nejdříve dostat rozkaz z Opavy. Zatímco 
německý pensionovaný Altpostmeister (vrchní? starší? poštmistr) přebírá pokladnu a kontroluje ostatní cennosti, je 
provedeno odzbrojení českého personálu. Každý český úředník a zřízenec měl u sebe k ochraně pistoli s náboji. My sami 
jsme neozbrojeni.”

Situaci na krnovských poštách stručně popsala někdejší úřednice Marta Remžová: V roce 1938 Němci odcházeli 
do Pruska a vraceli se jen vyzbrojení bojůvkáři. Všichni Češi dostali k ochraně pistole, ale měli zakázáno použít je. 
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léta 1938 -  1945

V druhé půli září byl  Krnov dost vylidněný; kvůli provokujícím Němcům bylo pro Čechy v městě nejisto, takže v této 
době přespávali poštovní zaměstnanci s rodinami na poště s ředitelem Hradilem. Němečtí zaměstnanci přestali pracovat. 
K přímému předání obou pošt asi nedošlo, poštovní zaměstnanci odjeli posledními vlaky. Odcházeli bez jednání, z pošty 
ve městě přímo na nádraží a do vlaku. Vyprovázel je Němec, zástupce ředitele Kleibert.

Poslední vlak do Olomouce mohl jet podle pamětnice učitelky Anny Zdráhalové asi 8. října; paní 
Remžová si netroufá určit datum a navíc odjížděla směrem na Ostravu. Podle opavských novin NT z 8. 10. 
1938 „poslední český voják opustil  Krnov 6. 10. kolem 21. hodiny“; 7. 10. v 8 h. vtáhla německá armáda do 
Krnova. Musely tedy poslední vlaky z Krnova odjíždět nejpozději 6. října.

Z materiálu ZA Ol [62, k. 1849, i. č. 15243] lze vyvodit, že k Německu měly být připojeny postupně od 
1. října obce na území od Šumavy, přes západní, severní a východní Čechy, po severní Moravu a Slezsko, a až 
nakonec 10. října jižní Morava. Podle tohoto rozpisu měly být předávány PÚ krnovského okresu 6. a 7. října, 
jmenovitě:  Albrechtice u Krnova,     Bartultovice, Brantice,    Dívčí Hrad,   Dolní Holčovice, Fulštejn,   Heřmanovice,  
Hoš�álkovy u Krnova,  Hynčice u Albrechtic,  Janov u Jindřichova,   Jindřichov,     Kobylí u Krnova, Krasov,    Krnov 
1, 2 a 3, Kutlberk,     Lichnov, Liptaň, Loučky u Krnova,   Osoblaha,   Petrovice u Jindřichova,   Pitárné,    Rudoltice 
ve Slezsku,   Třemešná ve Slezsku a   Úvalno. Protože však obsazování území probíhalo rychle a mnohdy se 
s přebíráním úřadů na armádu nečekalo, dá se usuzovat, že k obsazení poštovních úřadů došlo dříve, možná 
i 5. října.

Dále vyjímám z úvodu k uvedenému inventáři: „Říšsko-německá poštovní správa zřídila v Opavě 
r. 1938 ředitelství pošt. (Viz kap. 2) Zároveň požádala ředitelství pošt a tgf. v Brně o zaslání spisového 
materiálu, týkajícího se opavského obvodu. V březnu 1939 bylo z Brna do Opavy odesláno přibližně 1100 ks 
osobních spisů poštovních zaměstnanců, kteří zůstali na okupovaném území a byli přijati do služeb říšské 
pošty...., rovněž několik set spisů provozních, telekomunikačních, hospodářských, účetních a stavebních, 
týkajících se obsazeného území ...“

To ovšem nevadilo vedoucímu pošty    Krnov 1, aby sveřepě nevymáhal už zaslané doklady z brněnského 
ředitelství. Námitku, že vše odeslali, neuznal a dožadoval se spisů. Brněnští kapitulovali, zaslali kopie.

2 .  ORGANIZACE
Pokud se Němci radovali, že připojením k Říši se vše zlepší, byli asi zklamáni. Poštovní přeprava se 

totiž na několik týdnů zmrazila a její uvolňování bylo pozvolné; to se týkalo mateřské země – Německa. 
S ostatními státy to bylo ještě problematičtější. (Podrobněji v kap. 4/d.)

V prvních týdnech po záboru Sudet převzalo území v poštovním ohledu ředitelství Breslau (   Vratislav). V DP 
23. 10. 1938 je popsán stav k 13. 10.: území je vymezeno spojnicemi Hostinné–Svitavy–  Javorník–Rýmařov. Po tomto 
datu jsou připojovány pošty až po Vítkov. Z našeho okresu se uvádějí jmenovitě Barzdorf, Heinzendorf, Hermannstadt, 
Hillersdorf, Kuttelberg, Lichten, Lobenstein. Rozsáhlá zpráva v JZ 29. 10. 1938 o překládání pracovníků pošt svědčí 
o převzetí části zdešího území poštovním ředitelstvím Opole. Poštovní ředitelství   Opava začalo fungovat až 1. 2. 1939. 
[JZ 6. 2. 1939 a ŘP III, i. č. 39]

Celkovou organizaci pošt Němci začali brzo přetvářet podle říšského vzoru. Větší pošty se staly 
střediskovými a všechny menší v jejich obvodu byly jimi řízeny.

Ve fondu Landrat   Jägerndorf, i. č. 131 [70], je seznam pošt v Sudetech podle stavu k 27. 10. 1938. 
I když jde o seznam předběžný, provizorní, později se zařazení služeben příliš neměnilo. Všechny pošty mají 
určení země „Ostsudetenld“ a většinou uvedenu střediskovou poštu (skoro vždy „über“ a jen vzácně pouhý 
název). Je zajímavé, že do obvodu pošty  Krnov byly zpočátku zahrnuty některé PÚ mimo správní obvod 
okresu  Krnov: Velké a Malé Heraltice, Holasovice,  Neplachovice,    Skrochovice (okres   Opava) a   Sosnová 
(okres Bruntál).

Vyjmenovávají se i typy PÚ:
PA Postamt poštovní úřad střediskový, zde:    Krnov 1,   Jindřichov,  Město  Albrechtice a   Osoblaha 
ZwPA Zweigpostamt pošt.úřad pobočný, zde jen    Krnov 2
PAg Postagentur  poštovní agentura, zde ve větších vesnicích, tam, kde byly PÚ
PSt Poststelle poštovna: zřejmě je to část bývalých poštoven a některé bývalé PÚ

  v menších obcích

Bližší charakteristiku PÚ mi dodal P. Gebauer: 
Postagentur - agentura fungovala stejně jako malý poštovní úřad, měla své kovové razítko a R-nálepky
Poststelle - poštovna fungovala stejně jako naše poštovna, měla gumové razítko, které dávala mimo známky
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Posthilfstelle - pomocná poštovna: byla to pouhá listovní sběrna, neměla u nás v této době paralelu.   
 Nepoužívala žádná razítka a až na výjimky se ani neuváděla v seznamech služeben. 

Z toho plyne, že při záboru v roce 1938 byly poštovnami všechny služebny, označené jako Poststelle. 
Ke změně došlo od 1. 4. 1939, kdy německá pošta změnila názvy druhů služeben Postagentur na Poststelle (I) 
a Poststelle na Poststelle (II). Šlo o pouhou terminologickou změnu, která nic neměnila na funkci obou druhů 
služeben. Tento stav pak již beze změny trval až do konce války. 

Úplný seznam poštovních služeben spadajících pod  Krnov, stav k 27. 10. 1938
Použité zkratky: ü – über
Hen – Hennersdorf Jäg –   Jägerndorf Olb –  Stadt  Olbersdorf
Hot – Hotzenplotz O – Ostsudetenld Röw – Röwersdorf

PSt Batzdorf ü Hen (O) PSt Kronsdorf ü Jäg (O)
PAg Bransdorf (O) Jäg PAg Kuttelberg ü Jäg (O)
PAg Braunsdorf ü Jäg (O) PSt Larischau ü Jäg (O)
PAg Füllstein (O) Hot PAg Lichten ü Jäg (O) 
PAg Gotschdorf ü Jäg (O) PAg Liebenthal (O) Hot
PAg Gross Herrlitz ü Jäg (O) PSt Lobenstein ü Jäg (O)
PSt Heindorf ü Jäg (O) PSt Maidelberg ü Hen (O)
PSt Heinzendorf ü Jäg (O) PAg Neplachowitz (O) Jäg
PA Hennersdorf (O) PAg   Nieder Hillersdorf ü Jäg (O)
PAg Hermanstadt ü Jäg (O) PSt Petersdorf ü Hen (O) 
PA Hotzenplotz (O) PSt Pickau ü Jäg (O)
PA   Jägerndorf (O) 1 PSt Pittarn ü Hen (O)
ZwPA   Jägerndorf (O) 2 PAg Röwersdorf (O) Olb 
PAg   Jägerndorf (O) 3 PAg Roßwald (O) Hot 
PAg Johannesthal ü Hen (O) PSt Skrochowitz ü Jäg (O)
PSt Klein Herrlitz ü Jäg (O) PA  Stadt  Olbersdorf (O)
PSt Kohlbach ü Jäg (O) PAg Wiese ü Jäg (O) 
PAg Kreuzberg ü Jäg (O) *! PSt Zossen ü Jäg (O) 

* zjevná písařská chyba: Kreuzberg (  Křížová) byla malá vesnička, čítající r. 1930 216 obyvatel, neměla nikdy 
poštovnu ani tf. spojení. Místo toho sem patří Kreuzendorf (Holasovice). Domněnku, že se jedná o Kružberk, nepovažuji 
za možnou. Od 11. 10. totiž jezdila pravidelná poštovní autobusová linka Troppau-Kreuzberg-Bautsch. (JZ 19. 19. 1938)

Díky laskavosti P. Gebauera, který mi poskytl seznam pošt v celém území Sudet podle stavu k 10. 12. 
1938, mohu popsat i změny, ke kterým postupně docházelo.

Obec - pošta typ úřadovny střediskový PÚ hlavní trasa (žel.tra�)
Batzdorf ü. Röw. PSt Röw J- GW
(ručně b. Hotz)
Bransdorf ü. Jäg. PAg Jäg 2 Z –J !
Braunsdorf ü. Jäg. PAg Jäg Z – J !
Füllstein PAg Hot Z – J
Gotschdorf ü. Jäg. PAg Jäg Z – J
Groß Herrlitz ü. Jäg. PAg Jäg 2 Z – J
Heindorf ü. Olb. PSt Olb Z – J
Heinzendorf ü. Olb. PSt Olb Z – J
Hennersdorf PA Z – J
Hermannstadt ü. Olb. PAg Olb Z – J
Hotzenplotz PA Z – J
  Jägerndorf 1 PA Z – J
  Jägerndorf 2 PA Z – J
  Jägerndorf 3 ZwPA Jäg 1 Z – J
Johannesthal ü. Hen. PAg Hen Z – J
Klein Herrlitz ü. Jäg. PSt Jäg 2 Z – J
Kohlbach ü. Olb. PSt Olb Z – J
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Kronsdorf ü. Jäg. PSt Jäg 2 Z – J
Kuttelberg ü. Olb. PAg Olb Z – J
Larischau ü. Jäg. PSt Jäg 2 Z – T !
Lichten ü. Jäg. PAg Jäg 2 Z – J
Liebenthal PAg Hot Z – J 
Lobenstein ü. Jäg. PSt Jäg 2 J – T
Maidelberg PSt Hot Z – J
Neplachowitz PAg Jäg 2 Z – J !
Neudörfel ü. Olb. PSt Olb Z – J
  Nieder Hillersdorf ü. Olb. PAg Olb Z – J
Oberschaar ü. Olb. PSt Olb Z – J
Petersdorf ü. Hen. PSt Hen Z – J
Pickau ü. Jäg.. PSt Jäg J – T
Pittarn ü. Röw. PSt Röwerstadt (!) Z – J
Röwersdorf PA Z – J
Roßwald PAg Hot Z– J
Skrochowitz ü. Jäg. PSt Jäg 2 Z – J !
Wiese ü. Jäg. PAg Jäg 2 Z – J !
Zossen ü. Jäg. PSt Jäg 2 J – T

I zde se vyskytují podezřelé údaje a omyly.
Předně: chybí tu Kreuzendorf (Holasovice) i problematický Kreuzberg. Dále: hlavní železniční trasy 

jsou Ziegenhals–  Jägerndorf–(Troppau) a   Jägerndorf–Groß Wisternitz (GW). U míst dále za Opavou je trasa 
Zgh–Jäg protažena na Zauchtel (Suchdol). Přidělení některých pošt k trasám mi však připadá nelogické. 
Je pochopitelné, že pošty kolem trati Zgh–Jäg (včetně osoblažského výběžku, ač tam vede boční tra�) patří 
k této trase. Nepochopitelné je, že odtud byla vyňata pošta Batzdorf (    Bartultovice k trati Jäg–GW). Místa podél 
tratě Jäg–GW jsou zase s výjimkou Brantic a Louček (Bransdorf, Wiese) přidělena k trati Zgh–Jäg. Pošty podél 
tratě  Krnov–  Opava musím vypsat, to je hlavolam:
  Úvalno Lobenstein Jäg – Tr 
Brumovice-Skr. Braunsdorf-Skr. Zgh – Jäg!
Br.-   Skrochovice Br.-Skrochowitz Zgh – Jäg!
Holasovice Kreuzendorf chybí!
 Neplachovice Neplachowitz Zgh – Jäg!

Ty od trati vzdálenější (měly by spíše příslušet k Jäg – Tr):

Býkov Pickau Jäg – Tr
Láryšov Larischau Zgh – Jäg!
Malé Heraltice Klein Herrlitz Zgh – Jäg!
  Sosnová Zossen Jäg – Tr
 Velké Heraltice Groß Herrlitz Zgh – Jäg!

Největší záhadu však tvoří tra� do Olomouce (  Jägerndorf–Groß Wisternitz). Vypisuji zastávky této trati 
i se vzdálenostmi od Krnova a Bruntálu.

 Krnov Bruntál obec PÚ střed. PÚ
7 Bransdorf PAg Jäg
9 Wiese PAg Jäg
14 9 Neu Erbersdorf PAg Freud
23 0 Freudenthal PA
31 8 Kriegsdorf PAg Freud
38 15 Lobnig PSt Freud
42 19 Dittersdorf PSt Freud
51 28 Andersdorf ü Bärn PSt Bärn
58 35 Domstadl (! =dtl) PAg Jäg 2
62 39 Giebau*
65 42 Schmeil ü St. Liebau PSt St. Liebau
68 45 Großwasser - -
72 49 Hombok PAg Jäg 2
76 53 Marienthal PAg Jäg 2
Groß Wisternitz - Velká Bystřice už byla v Protektorátu

* Jívová byla poštovně obsluhována autopoštou ze Šternberka (obec je od žel. zastávky vzdálena 4 km) a tudíž patřila 
k trati Breslau–Mittelwalde–Sternberg).
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Zcela nesmyslně působí údaje vzdálených pošt, že patří ke střediskovému PÚ    Krnov 2 a ne např. 
k bližšímu Bruntálu nebo Mor. Berounu (25 km oproti 76 km!)

Na druhé straně jsou tu cenné poznatky: PA jsou   Jindřichov,    Krnov 1 a 2,  Město  Albrechtice,   Osoblaha, 
a dokonce i   Třemešná. Mezi PSt oproti stavu z 27. 10. jsou uvedeny i Oberschaar (  Žáry) a Neudörfel (Nová 
Ves u M. Albrechtic). Tyto poštovny skutečně existovaly a po válce obyvatelé žádali o jejich obnovení.

Vzhledem k tomu, že  Velké Heraltice patřily do října 1939 k poště    Krnov 2, spadala sem přes uvedenou poštu asi 
i poštovna Zattig über Troppau ( Sádek). Úplně skončila činnost poštovna na Biskupské hoře. Některé dosavadní poštovny 
ve vesnicích byly zřejmě dočasně uzavřeny (  Chomýž,    Radim,    Valštejn,   Dlouhá Voda).

Dílčí změnu ohlašuje zpráva v JZ 11. 2. 1939, a to: Pošta  Albrechtice provozuje následující poštovní agentury: 
Holčovice, Kutlberk,   Heřmanovice,  Hynčice,     Hejnov, Dlouhá Ves. K okrsku PÚ  Hynčice patří i obce    Valštejn,  Ztracená 
Voda a   Dlouhá Voda. Obce Jelení a Dlouhá Ves nepatří už k Dolním Holčovicím, ale nová poštovna Dlouhá Ves dostane 
poštu z Albrechtic přes Novou Ves (dnes Česká Ves). Jak je vidět, Dlouhá Ves dost povýšila, u Hejnova je označení 
„agentura“ problematické.

V archivu [70, 71] se sice dochovalo málo zpráv o nespokojenosti německých občanů s degradací 
pošty na poštovnu, ale odhaduji, že ve skutečnosti mohlo být stížností víc. V [70, i. č. 131] žádá obec   Pitárné 
17. 2. 1939, aby tu byl ponechán Postamt (PA) jako za ČSR. Žádost byla zamítnuta, nevýhody prý budou 
v blízkých dnech řešeny.

Po velké změně od 1. 4. 1939 bylo asi stížností víc. Petrovičtí se 30. 5. 1939 brání proti přeměně poštovní agentury 
na poštovnu [71,   Petrovice, k. 3, i. č. 29] Na podporu své žádosti uvádějí, že udržení pošty jim bylo přislíbeno okresním 
vedoucím (Kreisleiter) NSDAP a poštovním ředitelem (Postleiter) Hoffmannem; dále jsou vypsány důvody. Po několikeré 
výměně dopisů (Češi nám PÚ nevzali!) zní definitivní rozhodnutí pošt. ředitelství v Opavě 4. 9. 1939: „Přepravní obvod 
(Verkehrsumfang) nesplňuje podmínky pro zřízení PSt I, dříve PAg. V dnešní době se musí hospodařit s pracovními 
silami.“

Naopak některým obcím bylo vyhověno. Radost asi měli v     Kobylí, nebo� podle dokumentu v [70, i. č. 131] zdejší 
PSt (II) Kohlbach über   Jägerndorf bude od 1. 6. 1939 přeměněna na Poststelle (I) a přidělena k poště   Jägerndorf 2.

Rovněž spokojeni byli asi ve Valštejně, protože ze stejného pramenu pochází údaj: S působností od 1. 9. 1939 se 
zřizuje PSt (II) Groß Wallstein s návazností na PÚ  Stadt  Olbersdorf.

V témže pramenu je také přípis krnovskému landrátu od ŘP   Opava ze dne 25. 5. 1939, ohlašující sloučení pošt: 
Poststelle (I)  Neplachovice se překládá k sousední obci Holasovicím, a tudíž poštovní označení obou obcí bude napříště 
znít: Kreuzendorf über   Jägerndorf 2 a Neplachowitz – Post Kreuzendorf über   Jägerndorf 2.

Zdá se, že kolem října 1939 došlo k další výrazné změně, nebo�: 

1. Všechny pošty ležící v okrese   Opava, které byly přiděleny ke krnovské poště, byly opět převedeny pod 
Opavu, 

2. mnoho pošt s označením PSt (I) se stává pobočnými poštami (ZwPA) a jejich nadřízenou poštou je určen 
PÚ    Krnov 2 (a zřejmě se mění na střediskový – PA).

K bodu 1. mám jen nepřímé důkazy. Podle dat jednotlivých pošt a poštoven, které mi dodal P. Gebauer, poštovní 
služebny M. a V. Heraltice, Holasovice,  Neplachovice a    Skrochovice opět patří pod Opavu – u názvu je „über Troppau“. 
Jediná   Sosnová (Zossen) zůstala po celou dobu války pod Krnovem 2. Druhým nepřímým důkazem je seznam pošt 
a poštoven, které se zabývají vybíráním rozhlasových poplatků. [SOA   Opava, Lr č. 880] Byl pořízen začátkem března 1940 
a v něm jsou zařazeny M. a V. Heraltice a Holasovice. Poštovna  Neplachovice tam není (ani jako přidělená k Holasovicím) 
a    Skrochovice rovněž (pořád pod Brumovicemi, a tudíž Krnovem). Jestliže se tedy oznámení o zřízení poštovny PSt (II) 
v Táboře u Opavy od 1. 2. 1940 zasílá na vědomí krnovskému landrátu, pošty  Krnov se to už asi bezprostředně netýká. 
[70, i. č. 131]

K bodu 2. je též několik nepřímých důkazů. První vybírám z [70, i. č. 131]: brumovičtí protestovali 29. 10. 1939 proti 
zrušení pošty a přemístění do Skrochovic (i s telefonem!). Uváděli, že Brumovice mají 1600 obyvatel, zatímco    Skrochovice 
jen 500; jedinou výhodou pro ně má být jen to, že jsou na dopravní železniční a silniční trase? Jejich žádost byla vyřešena 
tím, že od 12. 2. 1940 se PSt Braunsdorf přeměňuje na pobočný PÚ (ZwPA) a je přidělen k PA   Jägerndorf 2. Na tento 
doklad navazuje několik zpráv v JZ, které mají ustálenou formu: „Poststelle (I) ... (název)... bude přeměněna s účinností od 
........ se zachováním dosavadního jména v pobočný PÚ. Bude přidělen k PÚ ....(název). Nedojde k žádným organizačním 
ani personálním změnám.“

V dochovaných ročnících novin jsem zjistil zprávy o těchto poštách:
JZ  17. 1. 1940 Braunsdorf über Jäg. od  1. 2. 1940 k PA Jäg.
 24. 1. 1940 Braunsdorf über Jäg. od  1. 2. 1940 k PA Jäg.
 29. 1. 1940 Wiese bei Jäg. 1. 2. 1940 k PA Jäg.
 13. 4. 1940 Hermannstadt 1. 5. 1940 k PA St. Olb.
  rok 1941 není k dispozici
 16. 2. 1942   Nieder Hillersdorf 1. 3. 1942  k PA St. Olb.
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V DP 19. 2. 1944 je otištěna zpráva, že obec Liebenthal mění svůj název na Großliebental. Zda došlo 
i k přejmenování poštovního úřadu, není jisté.

Víc zpráv není, a tak se jen můžeme domnívat, že nová organizace se uskutečňovala po dlouhý čas. 
Jediná jistota je v tom, že podle JZ 27. 3. 1943 bylo 25. 3. 1943 poštovní ředitelství v Opavě zrušeno a celé 
území převzalo poštovní ředitelství v Opolí (Oppeln). Tam také byl odeslán veškerý spisový materiál, který je 
tím běžně nedostupný. Možná je i z velké části ztracen nebo byl zničen už za válečných bojů.

Jaké výhledy plánovala říšská pošta, seznáme z článku v JZ 19. 1. 1942 (mírně zestručněno):
Listonoši přicházejí do každé vesnice, nemají to te� lehké. Jejich práce se nedá dobře měřit na kilometry. Za Čechů 

si to pošta udělala lehčí: do nejmenších obcí se nechodilo. Dnes se zásilky dopravují i na samoty, do hájenek i jinde; též 
noviny. Dny listonošů jsou sečteny také v Sudetech. Všude jsou v proudu přípravné práce na poválečnou dobu. Budou tu 
lehká, malá auta pro listonoše a to znamená rychlejší a častější dodávání pošty. Z jedné centrální pošty se vyrojí dvakrát 
denně malá červená auta do příslušného území. V každé vesnici se vydá pošta pomocné síle a zároveň se převezme 
nová.

Na závěr této kapitoly uvádím seznam pravděpodobných poštoven a data jejich činnosti podle údajů 
P. Gebauera a podle mnou shromážděných dokladů:

Obec Hrček Gebauer

Batzdorf 10.38 - 38 pú (?)
10.38 - 42/3 Bartelsdorf - 44/5

Groß Raden ? - 44/5
Groß Wallstein 1.9.39 - 1.9.39 - 44/5
Heindorf 10.38 - ? - 44/5
Heinzendorf 10.38 - 38 pú (?) - 43/4(ag)
Klein Herrlitz 10.38 - ? - 44/5
Kohlbach 10.38 -31.5.39 38 - 39 (ag)
Komeise 40 - ??
Kreuzendorf 10.38 - 38/9 - 39/40
Kronsdorf 10.38 - 38 - ? (ag)
Langendorf 2.39 - 39/40 - 44/5
Larischau 10.38 - ? - 44/5
Lobenstein 10.38 - 38 - 39 (ag)
Maidelberg 10.38 - 38/9 - 41/2 (ag)
Neplachowitz ?
Neudörfel 38 -
Oberschaar 38 -
Petersdorf 10.38 - ? - 45
Pickau 10.38 - ? -?
Pittarn 10.38 - ? - 45
Skrochowitz 10.38 - 39/40 - 44/5
Tabor 1.2.40 - ? - 44/5
Zattig ? - 42/4
Zossen 10.38 - 38 pú -44/5

? nebo prázdné místo - neznámo bezpečně nebo dosud vůbec 
Většina PSt končila na přelomu let 1944/5, některé povýšily už předtím do kategorie agentur – uvedeno 
(ag).

3 .  DOPRAVA

a. P Ě Š Í ,  K O Ň S K Á
O těchto druzích přepravy zásilek nejsou k dispozici žádné informace. Dá se jen předpokládat, že pěší 

přeprava zůstala zachována v místním a bezpochyby přespolním doručování na vesnicích. Koňskou přepravu 
se asi snažili omezovat, ačkoli určitě se před koncem války opět rozšířila. Pohonných hmot i aut bylo málo.

b. V L A K O V Á
O vlakové přepravě jsme informováni velmi skoupě. Dá se bezpečně předpokládat, že VLP na 

delších tratích zůstaly, ale v souvislosti s reorganizací pošt vlakové ambulance asi pracovaly jen ve stanicích 
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střediskových PÚ. V našem území by to znamenalo v Krnově, Albrechticích, Jindřichově a snad i v Třemešné 
kvůli překládce na Osoblahu. Dr. Těšitel ve svém článku [87] uvádí tyto přeshraniční VLP (bez udání let 
provozu):

1821 Breslau –   Jägerndorf – Marienthal
1726 Breslau –   Jägerndorf - Groß Wisternitz
1821 Breslau –   Jägerndorf - Groß Wisternitz
1828 Breslau –   Jägerndorf - Groß Wisternitz
1831 Breslau –   Jägerndorf - Groß Wisternitz
0152 Breslau– Olmütz
0441 Ziegenhals – Zauchtel
0529 Ratibor –   Jägerndorf
1727 Ratibor –   Jägerndorf
1820 Ratibor –   Jägerndorf

Ze zpráv v JZ 1938 a 1939 a říšského železničního jízdního řádu 1943/4 se dá zjistit, že vlaky s čísly 1700 
jezdily na trase Hlucholazy– Krnov, 1800  Krnov–  Olomouc, 1900  Krnov–  Opava. Na trati   Třemešná–  Osoblaha 
byla čísla 1920-39. Ve směru na   Hlubčice byla čísla měněna: r. 1939 od 882 do 897, r. 1943 (možná i dříve) 
879 – 895.

Přesnější čísla jsou z JŘ 1943/4. Na tratích

  Jägerndorf – Leobschütz   byla č. 879-895
  Jägerndorf – Ziegenhals - Neisse 511-532, 1722-1733
  Jägerndorf –   Olomouc 1820-1839
  Jägerndorf – Troppau 511-532, 1166 a 1169,1825-1835, 1901-1912
Röwersdorf – Hotzenplotz 1920-1932
 Deutsch Rasselwitz–Leobschütz–Ratibor 831-854
Ratibor – Troppau 700-729
Bauerwitz – Troppau 981-990
 Deutsch Rasselwitz – Neisse 351-382

Jaká byla tehdejší skutečnost: Po zabrání Sudet byla železniční doprava pro veřejnost zrušena 
a v omezeném rozsahu uvolněna od 11. 10. 1938. Hranice mezi Sudetami a Říší byly uzavřeny a to platilo 
asi i pro běžnou poštu. Až do 15. 10. 1938 se ve směru na   Olomouc jezdilo jen do Domášova, teprve poté 
do Mariánského Údolí, kudy vedla nová hranice. Přes hranici, do Velké Bystřice, byla zavedena doprava 
asi od 1. 11. 1938. Od tohoto data by mohly fungovat ambulance ve vlacích č. 1821, 1831 (Breslau–) 
Jägerndorf–  Marienthal (–Groß Wisternitz) a 1828 (v obráceném směru!). Vlakem 1726 by se mohla pošta 
dopravovat zase jen v obráceném směru; a to nikoli do Vratislavi, ale nejvýš do Nisy — aspoň soudě podle 
čísel vlaků. Ostatně tyto údaje mohou platit asi jen do r. 1941, protože tehdy se lichá čísla vlaků do Olomouce 
převrátila na sudá a zpět sudá na lichá; vlak č. 1821 pak jezdil jen v menším úseku Valšov– Krnov. Kromě VLP 
441 už další čísla vůbec nesouhlasí.

Datum změny od 5. 5. 1941 mohu jen odhadovat z protektorátního JŘ, v němž sice čísla vlaků na trati   Olomouc–
Velká Bystřice chybí, ale na tratích Bohumín–Přerov–Břeclav otištěny jsou. U dálkových rychlíků z Německa se právě od 
tohoto data mění jejich čísla (sudá-lichá). Květnové datum je nepřímo potvrzeno podzimním JŘ, nebo� od 6. 10. 1941 už 
na dotyčné trati jsou čísla podle nového přidělení.

Nyní uvádím ke každé VLP své poznatky. Opírám se o zprávy v soudobém místním tisku (JZ, DP) 
a jízdním řádu [Kursbuch 1943/4, Veselského jízdní řád 1940-43, Globus 1944-5].

1821 Breslau–Jägerndorf–  Marienthal, asi jen krátce v r. 1938
1821 Breslau–Jägerndorf-Groß   Wisternitz jakmile začala doprava až do Olomouce (asi od 1. 11. 1938). Ve skutečnosti 

číslo vlaku označovalo spoj z Krnova do Olomouce. Předpokládaný odjezd z Krnova byl kolem 4. hod., 
a tudíž z Vratislavi do Krnova se muselo jet pozdě večer nebo v noci jiným vlakem. Návaznost vlaků by byla 
velmi špatná, v optimálním případě by se v Krnově čekalo nejméně 4 hodiny. Od r. 1941 to byl časně ranní 
vlak z Valšova do Krnova. 

1831 Breslau–Jägerndorf–Groß   Wisternitz, dává dvě možnosti: bu� uvedený směr nebo od r. 1941 obrácený. Opět 
však platí, že to jsou čísla vlaků jen pro tra�  Krnov–  Olomouc či zpět. U vlaku do V. Bystřice byl odjezd 
z Krnova asi kolem 19. h., u vlaku z V. Bystřice příjezd do Krnova kolem 16. h. (jen v pracovní dny). 
Návaznost: z Vratislavi to mohl být vlak 527, v obráceném směru do Vratislavi odj. z Krnova vlakem 526 
v 16.30.

1828 Breslau–Jägerndorf–Groß   Wisternitz, dává opět dvě možnosti: do roku 1941 vlak   Olomouc– Krnov, po změně 
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čísel   Opava– Krnov–  Olomouc. U vlaku z Olomouce by mohl být příjezd doKrnova někdy dopoledne (v 10-
11 hodin), u obráceného směru odj. z Krnova kolem 13. h. (pouze v pracovní dny). Návaznost: směrem 
do Vratislavi D 194 (možná i 518), z Vratislavi spěšným vlakem 441 (a pak čtyřhodinové čekání) nebo dost 
komplikovaně 2-3 osobními vlaky.

1726 Breslau–Jägerndorf–Groß   Wisternitz: asi jen krátce od 10. 11. 1938 do 5. 5. 1941, a to jen v obráceném 
směru než je udávaný. Z Krnova odjížděl vlak kolem 13.30; jeho cílovou stanici neznám,    Vratislav to však 
určitě nebyla. Od r. 1941 vůbec nepřipadá v úvahu, nebo� to byl večerní vlak  Krnov–  Jindřichov (odj. zhruba 
v 20 h.) bez jakékoli další návaznosti.

0441 Ziegenhals–Zauchtel: je to snad jediný bezpečný údaj a týká se spěšného vlaku 441 z Vratislavi do Opavy. 
Jeho předchůdcem byl sp. vl. 140 Opole–  Opava (zpět 141), fungující od 29. 10. 1938 a asi od 10. 11. 1938 
prodloužený do Suchdolu n. O. (Zauchtel) na tehdejších hranicích s Protektorátem. Pokud VLP jezdila stále, 
měla i po zrušení tohoto vlaku dobré navazující přípoje na  Svinov a Suchdol. Předpokládám, že jezdila 
i zpět, a to s přípoji na sp. vl. 440 (  Opava-   Vratislav). Vlaky 440/ 441 asi jezdily až do poloviny roku 1944; 
pozdější údaje jsem nenašel. Vlak 441 byl v Krnově kolem 9.30, 440 po 20. hodině. 

1727 Ratibor–Jägerndorf: po   celou dobu okupace je to vlak na trati Ziegenhals–Jägerndorf. V r.   1939 přijížděl do 
Krnova v 12.35, r. 1943/4 12.50. Jeho trasa by byla komplikovaná (viz mapka), zatímco trasa přes Opavu 
či   Hlubčice by byla nepoměrně kratší a výhodnější.

1820 Ratibor–Jägerndorf: po   celou dobu okupace je to vlak na trati  Krnov–  Olomouc. Od 10. 11. 1938 do 5. 5. 
1941 přijíždí do Krnova kolem 7. h., od tohoto dne odjíždí do Olomouce kolem 4. hodiny. Jako teoretickou 
možnost připouštím jen tiskový omyl, např. vynechání stanice Gr. Wisternitz nebo chybu v čísle.

0152 Breslau–Olmütz= ve skutečnosti D 152 (rychlík). Z dostupných pramenů uvádím, že v letech 1940–44 jezdil 
na trase Krakov–  Vídeň a není důvodu domnívat se, že dříve měl toto číslo přidělen jiný rychlík. Následující 
poslední údaj může zatím připadat v úvahu jen v omezeném časovém rozsahu let 1938-39 (1940), pro které 
nemám dost podkladů. Ani tehdy však není dost věrohodný.

0529 Ratibor–Jägerndorf = ve   skutečnosti v sezóně 1943/4 vlak    Vratislav–Nisa ve večerních hodinách. V dané 
situaci je to naprostý nesmysl. VLP z Ratiboře by do Nisy přijela k pokračování vlakem, který dál nejede 
a nemá další přípoj. Tisková chyba vzhledem k těm číslům vlaků, jež v okolí Krnova jezdily, nepřipadá 
v úvahu. (Viz mapka VLP – obr. 19)

Seznam VLP od dr. Těšitele je neúplný 
i z dalšího důvodu: uvádí ambulance pouze v jednom 
směru - do Krnova či Olomouce. Ani jednou není 
udán směr opačný, a přitom se ambulance musely 
vracet. Proč to tak autor napsal, se už nedozvíme; 
nestačil jsem zpracovat údaje za jeho života a zeptat 
se ho.

Další okolnost se dnes také obtížně zjiš�uje 
a já jsem ji zatím neobjevil – totiž VLP uvnitř Sudet. 
V úvahu připadají jen dvě trasy:   Opava– Krnov 
(–  Olomouc) a   Třemešná–  Osoblaha. Protože 
v Opavě bylo ředitelství pošt, musela být   Opava 
důležitým střediskem, z něhož a k němuž 
směřovaly mnohé VLP. Mohu se jen domnívat, 
že přes  Krnov mohly jezdit ambulance především 
ve vlacích   Opava–  Olomouc a zpět; z Opavy lze 
uvažovat o č. 1828 (  Opava 12.19,  Krnov 13.06/15) 
a 1834 (  Opava 18.59,  Krnov 19.47/ 20.27); zpět 
do Opavy č. 1823 ( Krnov 7.22/35,   Opava 8.25), 
1825 ( Krnov 10.52/11.00,   Opava 11.50) a 1835 
( Krnov 19.56/20.25,   Opava 21.10). Je to stav podle 
r. 1943/4, ale s velkou pravděpodobností to mohlo 

být i dříve.
Rovněž u VLP na trati   Třemešná–  Osoblaha zbývají jen spekulace, díky zprávě v JZ 28. 4. 1943 s vyšší možností 

pravděpodobnosti. Uvádí se v ní, že ve vytčených vlacích je omezena možnost přepravy bicyklů. Vzhledem k tomu, že 
motorové vlaky tu jezdily už od r. 1928 (a tudíž menší zavazadlový prostor tu byl i dříve), se naskýtá vysvětlení, že se 
jedná o vlaky s přepravou pošty a s tím související nedostatek místa pro větší počet kol. Následný přehled jsem zpracoval 
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podle jízdního řádu 1943/4.

Byly to vlaky:
č. vlaku v Třemešné vlak do Krnova číslo-čas do Vratislavi číslo-čas
1920 př.  5.03 511  odj.  5.40 1722  odj.   5.41
1923 odj.  9.20 441  př.  9.14 ?166  odj.   6.37

514  odj.   8.00
1934 př.  12.16 1727  odj. 12.25 1724  odj.  14.16
1935 odj. 12.50 1727 př.  12.23 518  př.  11.20
1928 př.  16.58 527  odj. 17.26 526  odj.  17.03
1929 odj.  17.10 1733  odj. 15.45 526  př.  17.02
1932 př.  20.40 ?169  odj.  22.13 440  odj.   20.45
1931 odj. 21.15 1729  p/o   19.17/23 440  př.  20.44

        
 

c. A U T O M O B I L O V Á
Říšská pošta zorganizovala během října 1938 automobilovou přepravu v Sudetech pravidelnými linkami. Podle 

oběžníku ze dne 30. 10. 1938 fungovaly v okrese  Krnov tyto linky [11, i. č. 131] – viz mapka AUTP): 
č. 3  Neustadt – Wachtelkunzendorf – Batzdorf – Hennersdorf – Petersdorf 
    Prudnik – Trzebina –     Bartultovice –   Jindřichov –   Petrovice 
č. 4  Neustadt – Wachtelkunzendorf – Röwersdorf –  Olbersdorf 
    Prudnik – Trzebina –   Třemešná –  Albrechtice 
č. 5  Neustadt – Kröschendorf – Hotzenplotz 
    Prudnik – Krzyzkowice –   Osoblaha 
č. 7  Ziegenhals – Zuckmantel – Hermannstadt – Würbenthal – Karlsbrunn 
  Glucholazy –    Zlaté Hory –   Heřmanovice –  Vrbno p. Pr. – Karlova Studánka 
č. 29  Olbersdorf – Rosswald – Hotzenplotz  
   Albrechtice – Sl.    Rudoltice –   Osoblaha 
č. 30   Olbersdorf –   Nieder Hillersdorf – Hermannstadt 
   Albrechtice – Holčovice –   Heřmanovice 
č. 31   Olbersdorf – Neudörfel – Karlsthal – Würbenthal 
   Albrechtice – Česká Ves –                                             Karlovice –  Vrbno p. Pr. 
č. 32  Jägerndorf –   Kronsdorf  
   Krnov – Krasov 
č. 33  Jägerndorf –   Bennisch – Spachendorf – Hof  
   Krnov – Horní Benešov – Leskovec n.Mor. – Dvorce n.M. 
č. 34  Leobschütz – Hotzenplotz 
  Glubczyce –   Osoblaha

Podle zprávy v DP 28. 10. 1938 jezdilo se na lince Neustadt - Hotzenplotz dvakrát denně.

Další částečné údaje jsou v JZ. Podle zprávy ze 17. 7. 1939 jezdil na trase  Krnov–H. Benešov od 
15. 5. (asi omyl, od 15. 7.) poštovní autobus 4x denně: odj. z Krnova 8.15, 13.15, 15.30, 19.40; př. do Krnova 
7.22, 9.08, 11.22, 18.22. Zpráva z 30. 8. 1939 informuje, že poštovní auto (i s dopravou osob) jezdí už jen 
2x denně: ráno a odpoledne, tam i zpět: odj. z Krnova 8.15 a 15.30, odj. z H. Benešova 8.15 (!?) a 17.30. Na 
lince  Krnov–Krasov jen ráno (tam v 8 h., zpět příjezd v 9.30).

Aby byly autobusy lépe využity, od 1. 10. 1939 směli žáci odborných škol jezdit poštovními auty za zlevněné jízdné 
(JZ 2. 9. 1939).

V dubnu 1940 byla opět zavedena doprava osob na lince  Albrechtice–  Osoblaha a změněn jízdní řád (JZ 13. 4. 
1940 bez bližších údajů).

Cenný materiál k automobilové dopravě je uložen v ŘP III, i. č. 1, týkající se Města Albrechtic. 
V přehledech z března a srpna jsou vypsány údaje, vztahující se k tehdejšímu provozu.

17.3.1939 7.8.1939
Počet autobusů 2 pro 29 míst 

1 pro 21 míst
2 pro 29 míst
2 pro 21 míst
1 pro 15 míst
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Počet garáž. vozidel 10-16 h. – 2 5-24 h. – 2
11-13 h. – 3
17 h.     –

Přidělení vozidel do garáží M. Alb. 2 autb, 1 os roční nájem 540 RM
Heř 1 autb „        „     180 RM
Oso 2 autb platí ŘP Opole
 Vrbno – ?

Linka 1 St. Olb. – Bad Karlsbrunn - týdně 124 jízd
Linka 2 St. Olb. – Hermannstadt -   „       117   „
Linka 3 St. Olb. – Hotzenplotz -   „       120   „
Linka 4 Würbenthal – B.Karlsbrunn -   „       113   „ *
Popis garáží St. Olb. otevřená pronajatá garáž – Drescher

Her. zamykatelná garáž (Unterstellraum) – Görlich

* v provozu od 24. 7. 1939

V jízdním řádu říšských drah z r. 1940 (asi regionální vydání v Městě Albrechticích) je i přehled 
poštovních automobilových kurzů s dopravou osob. Některé trasy zůstaly stejné jako v r. 1938, jen je tu 
uvedeno více zastávek ve vesnicích na trase (3, 5, 7, 29, 30, 32, 33). Přibyly ještě tyto:
M.  Albrechtice –   Žáry – N. Ves – Dlouhá Ves –                                             Karlovice –  Vrbno – K. Studánka 2x denně
  Hlubčice – H. myslivna –  Mincerka –   Osoblaha – Raclavice  
  Hlubčice – Bliščice –  Krnov 
  Hlubčice –           Branice –  Krnov 
  Hlubčice –   Opavice – M.  Albrechtice

Poslední zmínka o poštovní automobilové dopravě je z r. 1940 a 1941. Z dokumentů [OA K,   Petrovice, i. č. 29] se 
dovídáme, že poštovní autobus Neustadt–Petersdorf odjížděl z Petrovic už v 6 h. ráno. Petrovičtí žádají 29. 10. 1940 o zřízení 
pozdější autobusové linky do Jindřichova pro školáky, kteří by jinak museli na dosavadní poštovní autobus vstávat v 5 h. 
a pak skoro 2 hodiny čekat ve studených místnostech na vyučování. Ve stejném fasciklu si Petrovičtí stěžovali u opolského 
ředitelství na nedostatky v dopravě. Odtud odpovídají 26. 11. 1941: Pro autobusovou linku Neustadt–Petersdorf byl 
plánován autobus IK 63 200 pro 45 míst. Kvůli technickým vadám jezdí místo něho jiný na dřevoplyn, s 30 místy. 

léta 1938 -  1945

Názvy obcí k mapce AUTP  
1 Trzebina
2 Bartultovic 
3   Jindřichov  
4   Petrovice
5   Třemešná
6 Krzyżkowice
7   Osoblaha
8    Zlaté Hory 
9   Heřmanovice
10  Vrbno pod Pradědem
11 Karlova Studánka
12 Slezské    Rudoltice
13 Holčovice
14 Nová Ves 
15                                        Karlovice 
16 Krasov
17 Horní Benešov
18 Leskovec nad Moravicí
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Kontingent dopravních a pohonných prostředků je omezen, odpadl i autobus na lahvový plyn. Tento autobus je dost 
nový, měl by jezdit dobře. Předběžně se počítá s rozšířením jízdního řádu oproti nynějšímu, platnému od 17. 11. 1941. 

Popsaný případ je výmluvný obraz skutečnosti, lepší než novinové zprávy, kde se obvykle nedostatky 
zamlčovaly. Z dětství si pamatuji, že jízda na dřevoplyn byla pro účastníky (hlavně pro řidiče) dobrodružstvím: spalování 
bylo nepravidelné, při proš�árávání destilační pece kouř smrděl dehtem široko daleko, motor se nadměrně zanášel, 
o neplánovaná zdržení nebyla nouze. Spíše byla nouze o nejlepší užívané bukové dřevo. Navíc si pamatuji, že jízda do 
kopce činila obrovské potíže — a za Jindřichovem je právě větší stoupání až do Petrovic.

Více jsem neobjevil.

4 .  PROVOZ

a. B U D O V Y
Přemis�ování pošt do jiných budov je dnes téměř nezjistitelné. Zpráv je pramálo; v novinách nic, 

v archivech téměř nic.
V Lichnově došlo k přestěhování pošty do novostavby právě v době obsazování Sudet, doklady o tom 

chybí. V Petrovicích (ve spojitosti s přeměnou poštovního úřadu na poštovnu) bude pošta v budoucnu 
umístěna v bytě majitele pošty – má to být dosavadní doručovatel Rother; kromě toho, že to bylo v květnu 
1939, víc není uvedeno. [OA K,   Petrovice i. č. 29] Ve stejném fasciklu, podle přípisu nadřízené jindřichovské 
pošty petrovickému starostovi z 11. 10. 1943, je na poště v Petrovicích katastrofální stav: provozní podmínky 
v nynější úřední místnosti jsou nadmíru špatné, takže se jeví naléhavým přestěhování do jiné budovy. Dveře 
a okna netěsní, pobyt v zimě je tu téměř nemožný. Zdi jsou do 3/4 m 
vlhké a to překáží zřízení telefonu při této poštovně. K přemístění 
pošty musí dojít ještě před příchodem zimy. Výsledek znám není.

O úpravách a opravách budov jsou doklady u pošt   Krnov  1 a 2 
ve fondu ŘP III (1938-45), k. 3, i. č. 20 v [ZA Op]. Uvedený fascikl 
se týká především pošty   Krnov  1, ale jsou sem přiřazeny i doklady 
o poště   Krnov  2. 

K R N O V  1  Je tu plán úprav z července 1939, které se pak 
uskutečnily v dalších letech. Úpravy jsou vyznačeny na plánech 
sklepa, přízemí a 1.patra. Z plánu lze poznat, že ještě byla v provozu 
vrata do dvora z Kienelovy, dnes ulice Sokola-Tůmy.

Do sklepa se přestěhovaly baterie z 1. patra a do vedlejší 
místnosti umístili usměrňovač. V přízemí byla oddělena část 
manipulačního prostoru (roh do dvora) a zřízena tu hlavní rozvodná 
deska, od níž šlo nové vedení do sklepa – obr. 21. V 1. patře se 
počítalo se zrušením bytu přednosty a přidělením místností pro 
obsluhu telegrafu (včetně odpočívárny).

Další úpravy byly navrženy 29. 9. 1941: kvůli plánovanému 
rozšíření W-und Fernamt (? a tf. úřadu) na této poště se jednalo o nové 
zařízení pro zásobování proudem (Stromversorgungs-Anlagen = ?samostatný agregát na výrobu elektřiny?), 
plány přiloženy. V přízemí měla být rozvodna (onen roh do dvora), v 1. patře (přesně nad rozvodnou) 
telefonní ústředna.

Protože tím mělo dojít k většímu zatížení stropů, v dotyčných místech musely být stropy zesíleny. Na 
všechny práce byly vyhlášeny konkurzy; provedení přestavby získal krnovský stavitel a architekt Rudolf Pohl 
v listopadu 1942, další řemeslníci v únoru a březnu 1943. Práce byly ukončeny ještě v roce 1943, ale drobné 
dodělávky a hlavně účty se táhly až do března 1945.

K R N O V  2  Více dokladů je tady spíše majetkového rázu: budova má čp. 266/1, stojí na parcele č. 
623/1. Byla prý vystavěna nákladem poštovní správy, je dosud (v r. 1927) jejím majetkem, tudíž železnice 
(ČSD) nebude nic opravovat. Tyto doklady shromáždili Němci, když někde našli číslo parcely 323. To nemohli 
najít, až pak byli upozorněni na omyl.

Podle těchto dokladů je v přízemí 7 úřadoven, inspekční pokoj a předsíň. I tady se uvažovalo o přestavbě 
či přístavbě; byl podán návrh (ne zrovna dost jasný), ale nic se neuskutečnilo.

V návrhu ze 17. 2. 1943 se zdůvodňuje rozšíření pošty takto: už v r. 1940 se předpokládala přestavba 
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budovy kvůli získání místa. Postupem 
času nebylo dosaženo výsledku, 
jaký si přáli; přeložení některých 
služebních místností do 1. patra se 
ukázalo nevhodným. Otázku místa 
řešíme rozšířením úřadu podle 
přiloženého plánu (obr. 22). Do 1. 
patra nelze jít mj. pro silně omezenou 
nosnost. Přístavbou se získají 
4 obytné místnosti a lehce přístupný 
vchod z ulice, ohlašovna tf. hovorů 
a příjem opožděných zásilek, předsíň 
jako čekárna pro cestující autobusy 
aj.

Ředitelství pošt Opole odpově-
dělo 26. 2. 1943: nelze provést kvůli 
válečným operacím.

Na Petrovické ulici říšská pošta 
nechala vystavět garáže pro poštovní 
nákladní auta. Návrh dřevěné haly 
pochází z r. 1942. Hrubá stavba 
začala ve středu 7. 10. 1942, skončila 
v pondělí 9. 11. 1942. Vyúčtování se 

táhlo až do června 1944. Další práce probíhaly v únoru a březnu 1943, zavedení vody a vytápění přes celý 
rok 1944. (Po válce tu sídlily: Strojní traktorová stanice, Státní lesy a Sběrné suroviny.) Dnes je na tomto 
místě vozovka Jesenické ulice před vyústěním na Petrovickou ulici. V ZA Op je ve složce o stavbě garáže na 
Petrovické ulici (obr. 23) i dobová fotografie hotové garáže z r. 1944. Uvádím ji v Příloze obr. 10, ač kvalita 
původní fotografie je nízká jak co do ostrosti, tak i hustoty polotónů.

V průběhu roku 1939 bylo rozhodnuto, že pro říšské úřednictvo a poštovní úředníky budou postaveny 
byty a levné nájemní byty na Schuligově (dnes Vaškově) ulici. Na přelomu roku 1939/40 byly odkoupeny 
pozemky od minoritského konventu v Krnově společností Heimstätte Sudetenland, Treuhandstelle für 
Wohnungs und Kleinsiedlungswesen, GmbH in Reichenberg. Nájemních domů bylo mnoho, v rámci 
Kriegsbauprogramm (válečného stavebního programu) 
1940 byly postaveny tři, na parcelách 306/16, 12, 9; z toho 
poslední byla určena na dům o 5 bytech pro říšskou 
poštu. (Obr. 24)

Stavbu domu získal v konkurzu krnovský stavitel 
ing. Karl Knoblich. Rozpočty dodal na přelomu let 
1940-41. Hrubá stavba byla hotova v létě a začaly práce 
řemeslníků. Při podepisování smlouvy dostal Knoblich 
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podmínku, že v žádném případě nesmí překročit rozpočet. Při vyúčtování mu seškrtali především práce 
navíc. V září 1941 asi byly ukončeny vnitřní práce, doklad o kolaudaci není. Ke stěhování došlo asi koncem 
r. 1941. Na nekvalitní práci (v kuchyni, ve sklepě, 3 okna) si stěžoval jen nájemník Grünau. Stavebník si 
oplátkou přisadil, že dotyčný zas zcizil stavební materiál, který zbyl po pracích. Nakonec je ve spisu celkový 
plán domu zvenčí i zevnitř a popis místností (z 3. 3. 1942). Budova dostala číslo 18.

M Ě S T O  A L B R E C H T I C E  V  ŘP III, i. č. 1 se zachovaly doklady týkající se budovy zdejší pošty 
a plány stavby velkých garáží. Nájem místností v domě č. 55 byl po obsazení Sudet potvrzen a vždy každým 
rokem znovu potvrzován. Podle smlouvy z 12. 6. 1939 to bylo 2160 RM. 3. 9. 1940 se jednalo s majitelem 
Bauerem o plánované přestavbě poštovních místností a ten nabídl celé přízemí říšské poště ke koupi. Proto 
bylo provedeno úřední ocenění hodnoty domu, ale prodej se neuskutečnil. 31. 12. 1940 se ve smlouvě uvádějí 
nové, další místnosti pro užívání: 2 pokoje a předsíň v 1. patře, sklepní a půdní prostory, a to od 1. 2. 1941 
s ročním nájmem 240 RM. Krátce nato, 14. 3. 1941, byl v nové 
smlouvě zvýšen nájem na 420 RM s užívacím právem od 10. 
3. 1941. Majitel domu JUDr. Ernst Bauer, vládní rada v penzi, 
zemřel 10. 7. 1942 a dům zdědila Adele Sedlmayr(ová). Ta 
24. 6. 1943 zažádala o zvýšení nájemného s odůvodněním: 
Bylo by to odškodnění ve výši 100 RM ročně kvůli dennímu 
vícenásobnému zajíždění aut (Landkraftwagen) na dvůr pro 
přichystání části zahrady ke zřízení přístřešku pro ruční poštovní 
vozík a kola (viz obr. 25). Také náklady elektrického proudu 
pro vodní čerpadlo stoupají v důsledku vyšší spotřeby vody 
a žumpa se kvůli tomu musí vyprazdňovat 2x i 3x ročně, což 
přináší výlohy navíc. Pošta doporučuje vyhovět na celkovou 
sumu 130 RM. ŘP částečně odmítlo a majitelka nakonec 
souhlasila se zvýšením o 100 RM.

Plánky na přístřešek jsou ve třech návrzích: z 18. a 19. 11. 1942, definitivní 22. 1. 1943.
Na začátku roku 1939 zjiš�ovalo ŘP   Opava garážovací podmínky mimo Krnov . Pod poštu M.  Albrechtice 

spadaly dopravní prostředky v místě, v Heřmanovicích a Osoblaze. 22. 2. 1939 pošta odpovídá: V O s o b l a z e 
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stojí autobusy společně s prudnickým v garáži. Nájemní smlouva je uzavřena s ředitelstvím Opole. 
V H e ř m a n o v i c í c h  je autobus přes noc (20.30-5.30) zatím umístěn v garáži dopravce Görlicha. 

Garáž neodpovídá policejním předpisům, ale pan Görlich nemůže uvažovat o přestavbě. Obec nemá peníze, 
nájemní smlouva dosud není uzavřena.

V M ě s t ě  A l b r e c h t i c í c h  je garáž dopravce Dreschera za měsíční sazbu 45 RM od 1. 11. 1938. 
Nájemní smlouva ještě není uzavřena. Garáž je pro náš provoz příliš malá. Není vytápěná, chybí skladovací 
prostory pro pohonné a mazací hmoty. Jáma stačí jen pro malý autobus (8x3 m na výšku), dvůr je velmi malý 
a bez zpevněného povrchu. Garáž se zvětšit nedá, protože není místo. Začalo jednání, zda by město nemohlo 
zřídit garáž, jakmile landrát dá svolení.

15. 3. 1939 sděluje starosta M.Albrechtic Ředitelství pošt v Opolí, že by postavili na obecní náklady garáže pro 
4 autobusy, ale mají málo peněz, proto potřebují vědět, kolik by dostali jako měsíční nájem. K tomu potřebují i nějaký 
vzorový plán, technické a zvláštní podmínky.

ŘP   Opava dalo v srpnu 1939 do podmínek: v garážích musí být stání pro 5 autobusů, 2 nákladní (Landkraftwagen), 
1 osobní, 1 reservní auto, dílna, sklad olejů, odpočívárna, mycí prostor a záchod, kotelna (i s prostorem pro otop) a byt 
pro vedoucího dopravy. S tímtéž datem je jinde poněkud odlišný návrh (navíc 2 pracovní jámy, místo pro Paketanhänger 
= návěs pro balíky?, šatna).

Dále se vedla bohatá korespondence, budou-li se či nebudou stavět garáže; urychleně se má pro ně vyhlédnout 
vhodné místo; když byly podány návrhy (např. trojúhelníkový pozemek u školy a silnice do   Opavice), ŘP je odmítalo. 
Statkáři potřebovali bezpečně vědět, zda pozemek budou prodávat nebo mají pole připravit na osetí (bylo to na počátku 
října 1939). Odpově� přišla vyhýbavá – zatím není rozhodnuto. Postupně byly až do r. 1943 podány tyto návrhy: na silnici 
do Hynčic po levé či pravé straně, bývalý český školní pozemek, pozemky rodiny Tillů nebo další v těsné blízkosti. Jako 
obvykle docházelo k zamítnutím: směrem na  Hynčice má být spodní voda a naproti se zas uskuteční výstavba domků 
(k tomu došlo v 70. letech); školní pozemek má převzít obec a vystaví na něm mateřskou školu, ale pro školu je pozemek 
malý, takže by se měl vykoupit a pro školu najít jiné místo. (Obr. 26)

Mezitím se zjistilo, že i pošta je malá a že by bylo vhodné s garážemi postavit i poštu; pro obě stavby je však školní 
pozemek malý. A tak se pořád řešení oddalovalo a přes urgence poštovního úřadu nepokročilo. Když už byl přednosta 
v srpnu 1943 neodbytný, z ŘP Opolí mu odpověděli už známými důvody a dovětkem, že se k věci nechtějí vracet. Stejně 
výstavba připadá v úvahu až po válce. Přesto ještě jednou starosta poslal urgenci, ale tentokrát ŘP požádalo vedoucího 
landrátu v Krnově, že mu budou vděčni, když přesvědčí albrechtického starostu, aby neobtěžoval.

b. Ú Ř E D N Í  H O D I N Y
K tomuto bodu je nejvíc zpráv pro vánoční svátky. Jsou jen z JZ a jistě je to zajímavé srovnání s dnešní 

dobou.
24. 12. 1938  Údaje se týkají krnovské a albrechtické pošty.

   Krnov 1  Albrechtice
So 24. zavírá v 16 h. totéž, známky do 18 h., tgf. a tf. do 20 h.
Ne 25. jako v neděli známky 8-9 h., tgf. a tf. 8-12 h.
Po 26. jako v neděli, výjimečně tgm. a expres viz vše jako 25. 12.  
16. 12 .1942
   Krnov 1, 2, 3
Ne 20. 8-12 h, 14-17 h.
Čt 24. listovní a peněžní do 16 h., opožděné na nádražní poště

8. 12. 1943
   Krnov 1, 2, 3
Ne 19. jako v Ne
Pá 24. kromě dopisů do 16 h., dopisy do 18 h., tgm. do 19 h. Spěšné zásilky u nádražní pošty
So 25. jako v Ne, balíky se vydávají jako v Ne.
Ne 26. jako v Ne, balíky se vydávají jako v Ne.
1.1. jako v Ne

Z dalších údajů jsou k dispozici ještě sdělení o poště v Albrechticích.
25. 9. 1940 Od 15.9. se mění úřední hodiny: v prac. dny 8-12, 13-16 h; o nedělích 8-9 h.
9. 10. 1940 Tf. oddělení je v provozu v prac. dny od 7 do 21 h., v neděle a svátky 7-13, 17-18 
1. 5. 1943  1. květen byl zřejmě svátek. V sobotu 1. 5. 1943 je pošta zavřená, berou se jen tgm. a spěšné zásilky.  

 Ne 2. 5. jako v Ne.
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c. P O Š T O V N Í  S C H R Á N K Y
Kromě jediné zprávy z vánoc r. 1943 [JZ 8. 12.], a to: Poslední výběr schránek 24. 12. se uskuteční 

v 17 hodin, není nic.

d. P Ř Í J E M  A  D O R U Č O V Á N Í  P O Š T Y
Převedení Sudet k Německu v oblasti poštovních služeb nebylo okamžité, ale naopak dosti pozvolné. 

Je možné, že v prvních týdnech poštovní styk ustal, protože v novinové zprávě JZ 26. 10. 1938 se sděluje 
veřejnosti, že te� platí nová pravidla: do Říše se zatím smí zasílat jen obyčejné listovní a balíkové zásilky. 
12. 11.: od 15. 11. lze zasílat do Říše jen balíky bez dobírky, zboží musí být procleno. 16. 11.: od 15. 11. začíná 
na poštách fungovat novinová a dobírková služba. 21. 11.: od 10. 11.(?) je uvolněna mezinárodní balíková 
přeprava; jenže hned v následujícím čísle 26. 11. je oprava: běžně to platí jen v rámci Sudet a do Říše, do 
ciziny existují zvláštní předpisy a dobírky zasílat nelze.

7. 12.: od 1. 12. jsou ze Sudet povoleny poštovní poukázky, dopisy a balíky na dobírku do ciziny; opačně 
nikoli.

Příloha 17. 12.: od 2. 1. 1939 začne činnost nová Poštovní spořitelna (podle Říše).
28. 12.: od 16. 1. 1939 se vyrovnávají poštovní poplatky na území Sudet podle předpisů říšské pošty.
7. 1. 1939: od 16. 1. 1939 přijímá pošta v Sudetech cenná psaní i do ostatního území.
21. 1.: dopisnice o 2 listech (uvnitř začerněné) se smějí používat do vypotřebování, tj. do 30. 9. (Nicméně se 

udržely déle, dokonce ještě v r. 1942 se sděluje, že jejich platnost je prodloužena do 31. 12., vyplácejí se 
6 pf a je nutno je dobře zalepit po stranách - 23. 2. 1942).

20. 3.: od 1. 4. 1939 se budou dřívější čs.poštovní spořitelní knížky vyměňovat na příslušných poštách.
17. 7.: od 17. 7. platí pro zásilky do protektorátu pravidla jako pro vnitřní přepravu v Říši a stejně i opačně, 

jen některé poplatky jsou jiné. Pokud chtěl někdo z Krnova poslat zásilku do protektorátu, musel ji směrovat 
přes  Svinov, kde byl tzv. směrovací PÚ (Leitpostamt).

2. 10.: zřejmě ve spojitosti s válkou v Polsku bylo zakázáno posílat balíky a velké zboží; od začátku října je to 
opět povoleno, pouze zásilky s civilním oblečením ne.

Pak už ke změnám nedochází. Ale i tak je vidět, že začlenění Sudet k Říši nebylo tak rychlé jako zábor 
sám.

e. P O Š T O V N Í  Z A M Ě S T N A N C I
Po vyhnání českých zaměstnanců pošt se projevil akutní nedostatek pracovních sil. Krátce po obnovení 

tisku místních novin se objevuje zpráva [JZ 12. 10. 1938], že se hledají lidé do poštovních služeb. Po roce 
tentýž list otiskuje 9. 12. nábor mladých lidí k poště. Později už tyto zprávy nejsou. Je zajímavé, že přes 
nedostatek pracovníků byli poštovní zaměstnanci kádrováni. Máme pro to důkaz z Petrovic [OA K,   Petrovice, 
i. č. 29], nebo� obec se má vyjádřit, zda dotyčný doručovatel Rother má její důvěru; s tímto potvrzením má být 
seznámen i Stützpunktleiter (?vedoucí skupiny) NSDAP.

Spolek německých poštovních zaměstnanců, který tu byl z dob ČSR (Reichsverband der Deutschen 
Postler), byl 12. 6. 1936 rozpuštěn. Jeho majetek přešel z 96% na Reichsbund der Deutschen Beamter a 4% na 
Reichsbund d. D. Arbeitsfront. [70, i. č. 251 – kartotéka]

Co se týká společenského života, aspoň v prvních letech zůstala zachována tradice setkání: v březnu 
1939 se v Tiroler (Slezský domov) konal přátelský večírek pracovníků říšské pošty.

5 .  TELEKOMUNIKACE

a. T E L E G R A F  A  T E L E F O N
Klasická technika přenosu telegramů byla už ke konci rakouského mocnářství na ústupu. Běžně se 

přecházelo na sdělování telefonem, což bylo operativnější. Kdy se přešlo v Krnově na modernější způsob 
dálnopisem, se mi nepodařilo zjistit. Podle nezaručené vzpomínky paní Remžové to mohlo být nedlouho 
před okupací (1937?-38?). Za téměř jisté můžeme považovat, že Němci brzo po obsazení měli k dispozici svůj 
dálnopisný stroj na hlavní krnovské poště.

V telefonním spojení si Němci zmapovali situaci asi během 2 týdnů. Je zachován seznam ŘP Opolí 
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o počtu telefonizovaných obcí západního obsazeného Slezska z 3. 11. 1938.Jsou tu z krnovského poštovního 
obvodu tyto obce: Krnov,  Cvilín,     Ježník,     Kobylí,  Hoš�álkovy, Krasov,    Radim, Brantice, Brumovice,   Sosnová,   
Úvalno,    Skrochovice,  Neplachovice, Loučky,     Lichnov,   Osoblaha, Fulštejn,    Rudoltice,    Dívčí Hrad, Liptaň,  Albr
echtice,  Hynčice,   Dolní Holčovice,   Vysoká,   Jindřichov,   Třemešná.

V [70, i. č. 131] jsou doklady o tom, že více obcí dosud bez telefonu žádalo o zřízení aspoň veřejné 
hovorny.

Konkrétně obec  Vraclávek žádá 3. 11. 1938 o zřízení druhého telefonu na Horním konci (Oberdorf), o což mají 
zájem i  Staré Purkartice a   Křížová. Podobnou žádost podala obec Jelení, protože nejbližší možnost je až v Dlouhé Vsi (a ta 
byla skutečně dlouhá), navíc u soukromníka. Cyklostylovaným listem se odpovídá všem zainteresovaným starostům, co 
obnáší zřízení hovorny: zajistit místo, platby, určit vlastníka obecní veřejné hovorny (12. 12. 1938).

Když si to v Jelení přečetli, odmítli zřízení linky pro přísné podmínky (např. měsíční poplatek 6 RM). Ve větších 
obcích mají telefon na poště, trpce komentovali. Komisař pro telefony je sice ještě dopisem přesvědčoval, že ty podmínky 
nejsou přísné, vysvětloval, jak by se hovorna mohla vyplatit, ale opatrné zastupitelstvo definitivně odmítlo.

Státní správa však vyžadovala rychlé, operativní spojení až na starosty i nejmenších obcí, a to 
i v noci a ve svátky; proto zjiš�ovala skutečný stav, včetně existence více spojení než jedno. Na základě 
souhrnné zprávy ze začátku dubna 1939 měli mít přímé spojení i starostové obcí:  Úblo, Brantice, Brumovice, 
Krasov,   Úvalno,    Radim (poštovna),  Dubnice (hovorna),   Hlinka,     Bartultovice (poštovna),  Janov,   Petrovice 
a   Pitárné. Ostatní měli spojení jen prostřednictvím větších obcí:

 Staré Purkartice,  Vraclávek a   Křížová na  Hoš�álkovy, Čaková a  Zátor na Loučky,     Burkvíz, Nová Ves,   Opavice 
a   Piskořov na  Albrechtice, Linhartovy a Krásné Loučky na     Kobylí,   Dlouhá Voda a    Valštejn na  Hynčice, Jelení a Dlouhá 
Ves na Holčovice,  Rudíkovy na Třemešnou,  Německé Pavlovice a Studnice na Osoblahu, Bučávka,  Dolní Povelice 
a  Horní Povelice na Liptaň,   Karlov,   Kašnice a Nová Ves na Fulštejn,  Hrozová,   Koberno,  Nový Les,  Víno a  Rusín 
na    Rudoltice,  Životice a  Sádek na    Dívčí Hrad,  Arnultovice na   Jindřichov.

Výjimkou byly obce se spojením přes okresní a bývalou státní hranici:  Matějovice na   Hlubčice 
a Pelhřimovy na Pruské Pelhřimovy.

Zvláštní naléhavost mělo zjištění, jak dobře je zajištěno tf. spojení i pro případ mobilizace (přípis ŘP 
Opole, 15. 6. 1939 v [70, i. č. 131]).

Z tohoto zjištění pak vyplynul výhledový plán, v němž se doporučovalo zřídit tf. spojení přednostně do 
Starých Purkartic, Burkvízu, Bučávky, Linhartov, Hejnova, Jelení, Vraclávku, Křížové, Matějovic, Nového Lesa, 
Piskořova, Rudíkov, Velkého Valštejna a Sádku formou veřejných hovoren.

Zatím nepředložily žádosti Německé (Slezské) Pavlovice,   Karlov,  Horní Povelice,   Hlinka a   Dlouhá Voda. Přesto se 
sdělovalo, že ani obce s předností nebudou mít spojení hned, protože nejsou lidi pro stavbu; nejdříve prý k tomu může 
dojít na podzim. (Rozhodnutí ze dne 21. 7. 1939 v [70, i. č. 131])

Stavba vedení se opravdu protahovala. Obecnímu představenstvu ve Starých Purkarticích došla brzo 
trpělivost a 5. 10. 1939 podali žádost o urychlení tf. spojení tím, že se využije „mrtvého vedení“ z Hoš�álkov 
do Holčovic. K tomuto řešení se připojují i  Vraclávek a Dlouhá Ves. Tf. oddělení PÚ Krnov  podává vysvětlení: 
uvedené vedení není volné, zřízení veřejné hovorny se předpokládá v poštovně (kde? neuvádějí).

Dále je doložena v [70, i. č. 131] vyhláška ŘP   Opava ze dne 23. 11. 1939 o noční službě tf. služeben u větších pošt, tj. 
jmenovitě Moravský Beroun,     Jeseník, Bruntál, Krnov,  Lanškroun, Šumperk, Uničov, Nový Jičín, Šternberk,   Opava, Suchdol 
a Svitavy (tj. okresní města). Navíc po dobu války má být noční služba též v Německé Libině (dnes Libina), Králíkách, 
Hanušovicích, Zábřehu na Moravě, Moravské Třebové, Rýmařově, Bílovci, Vidnavě, Vítkově a Vrbně. V našem okrese tedy 
žádná další pošta, jen dvě stanice mají přímé spojení na noční provoz v Krnově: Brantice č. 7 a   Jindřichov č. 26.

V souvislosti s poštou   Krnov 1  uvádím jednu domněnku. Budova, sousedící s poštou, v níž byla 
dlouhá léta umístěna tf. ústředna, za 1. republiky nepatřila poště. Podle matných vzpomínek některých 
pamětníků a jedné pohlednice v ní byl nějaký sklad. Existuje možnost, že Němci během války v souvislosti 
s rozšiřováním tf. provozu přesunuli ústřednu do této budovy, snad do I. patra. Písemné doklady k tomu však 
nikde nejsou.

Poslední údaj, který by se mohl týkat tohoto problému, jsem našel v časopise Krnovsko [97]. 
Za II. světové války, kdy americké nálety zapříčinily útěk obyvatelstva z měst, byly v zámku    Rudoltice 
rozděleny místnosti přepážkami na malé světnice a v nich bydlely matky s dětmi z Říše. O něco později sem 
bylo přestěhováno ministerstvo propagandy z Berlína, konkrétně odposlouchávací oddělení. Poštovní úřad 
byl vybaven větším počtem zaměstnanců, tf. linky zmnoženy a zavedena nepřetržitá (denní i noční) služba. 
Konkrétní časová data nejsou uvedena. Jisté je, že po nedlouhé době byl proveden nálet (spojenci asi odkryli 
tajemství) a oddělení ministerstva se rychle stěhovalo jinam.
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b. R O Z H L A S
Rozhlasové problematiky se týkají dvě vyhlášky. První je z DP 27. 10. 1938: rozhlasoví posluchači se 

musejí hlásit u své pošty a předložit poslední kvitanci o zaplacených poplatcích.
Druhá je z [70, i. č. 131], nařízení z 14. 5. 1943. Praví se v něm: O povolovací a platební povinnosti 

od příjemců rozhlasového vysílání a [majitelů] rozhlasových přístrojů v podnicích, provozech, sdruženích 
a úřadech panují četné pochybnosti. S tím spojenou nejistotou nad zákonným ustanovením často vzrůstá 
nebezpečí černého poslechu. Předpisy se mění, je nutno sledovat Úřední list říšského ministerstva pošt 
(Amtsblatt des Reichspostministeriums).

Potvrzení o vybírání rozhlasových poplatků na poštách lze najít v uvedeném Úředním listě [SO A Op, Lr 
i. č. 880]). Dva výtisky, z r. 1939 a 1942, jednají o osvobození od rozhlasových poplatků. Za celou akci jsou 
odpovědny poštovní úřady a poštovny, které mají spolupracovat s úřady pro sociální podpory (Fürsorge).

6 .  FILATELIE
Filatelisté udržovali svou činnost asi i v oněch převratných dnech a využívali všech možností pro získání 

dobového materiálu. Podle [70, i. č. 251 - kartotéka spolků ]– je jisté, že v Krnově existovaly dva filatelistické 
spolky. Oba byly registrovány s datem 1. 4. 1939. Jeden měl název Jägerndorfer Briefmarkensammlerverein 
(zastřešující organizace Reichsverband der Philatelisten, Königsberg), druhý Briefmarkensammler Vereinigung 
Oppatal zastřešující organizace Reichsbund der Philatelisten, Königsberg). První oficiální oznámení schůzky 
prvního spolku se objevilo v JZ 15. 4. 1939. Schůzka se měla konat 16. 4. 1939 v městské kavárně. JZ sloužily 
i jako zpravodaj nově vydávaných známek (včetně vyobrazení) a občas otiskly i obecnou filatelistickou úvahu. 
(Např. 6. 4. 1940 článek o známkách na námět Německý boj o životní prostor.)

Vzhledem k chybějícím ročníkům máme zpráv o filatelistech v Krnově málo. Jedna je však pozoruhodná, 
i když všeobecně platná, otištěná v JZ 18. 1. 1943. Podle ní budou filatelisté napříště odebírat zvláštní 
(= příležitostné) známky pokud možno u jedné, tomu určené přepážky. V prvních 8 dnech mohou jednotliví 
uživatelé pošty odebírat nejvýše 4 serie a až po tomto čase neohraničené množství. Zřejmě už tehdy Němci 
zjistili, že budoucnost bude nejistá a peníze chtěli investovat jistějším způsobem.

7 .  ZNÁMKY A RAZÍTKA
V nejbližších dnech po záboru Sudet se asi ještě používaly čs. známky; poštovní představenstvo v Opavě 

(Postvorstand) však už 10. října vyhlašuje [DP, 11. 10. 1938], že dopisy se nesmějí vyplácet čs. známkami. Zda 
mělo toto nařízení všeobecnou platnost, nevím; v JZ nic podobného není.

Další zpráva v DP 19. 10. už je jasnější: čs. známky se v obsazeném území nesmějí používat, vyměňují 
se na poštách do 31. 10. 1938 v poměru 1 Kč = 12 pf.

Na prvních německých známkách se objevovaly příležitostné přítisky vyrobené narychlo a podomácku. 
Nejčastější Wir sind frei, v Krnově též Am tage der Befreiung a Unser Führer, der Retter ist da! Poslední 
razítko bylo asi použito na počest Hitlerovy návštěvy Krnova v pátek 7. října 1938. Zdá se, že tato razítka, 
rozmohnuvší se živelně, tištěná i na volné listy se všemi možnými známkami, bez poštovního užití, se stala 
významným obchodním artiklem. Z Liberce se totiž hlásí [JZ 16. 1. 1939]: z celého území Sudet existuje na 700 
razítek v různých sestavách známek a jeden kus dosahuje ceny až 20 RM. Také byly vytištěny Befreiungskarte, 
dopisnice se znakem SdP a bez tištěné známky

V r. 1939 říšská pošta vydala 10 nových známek Winterhilfswerk-u (WHW, zimní pomoc). Ihned se 
rozjela velká propagační kampaň, sběrné středisko bylo otevřeno i v Krnově. Hovoří o tom opakované výzvy 
v JZ od 16. 10. 1939. Úplně poprvé však je otištěna výzva k obyvatelstvu, aby se co nejvíce frankovaly zásilky 
známkami WHW, ale především 30. ledna 1939, už v JZ 25. 1. 1939.

V běžném poštovním provozu se zpočátku používala kovová místní denní čs. razítka s vylomeným 
českým názvem obcí. Nová říšská razítka snad přišla v průběhu roku 1939. Nepozdější jsem získal z Brumovic 
– 13. 10. 1939. V tisku o tom zpráva není a je to divné; Němci by si nenechali ujít oznámit to. Razítka jsou 
o průměru 28 mm nebo nepatrně větším (28,5), dvoukruhová, s můstkem o šíři 9 mm. Větší PÚ (Krnov)  mají 
název v horní části mezikruží a v závorce Ostsudetenld, ve spodní části mezikruží rozlišovací písmeno. Jiná 
varianta ( Albrechtice) má název v horním mezikruží, ve spodním Ostsudetenld a rozlišovací písmeno pod 
můstkem. Menší obce mají v horní části mezikruží název, nad můstkem rozlišovací písmeno, pod můstkem 
über a ve spodní části mezikruží střediskovou poštu; Ostsudetenld je bu� u střediskové pošty nebo i za 
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názvem místní pošty. Změna názvu obce Liebenthal na Großliebental v únoru 1944 se už asi novým razítkem 
neprojevila.

Díky P. Gebauerovi je možno určit, kdy asi přišla nová německá razítka na pošty krnovského okresu. 
Podle dokladů, které má k dispozici, se tak stalo před koncem roku 1938. Nejdřívější razítka poštoven i pošt 
jsou z 3. 12. 1938; je však možné, že se datum prvního objevení nových razítek ještě posune o několik dní. 
Konkrétně se údaje týkají pošt Jägerndorf 1,   razítko g (30. 12. 1938) a Jägerndorf 2,   razítko a (23. 12. 1938).

Razítka poštoven díky P. Gebauerovi jsou doložena dost bohatě, i když ne v úplnosti. Z vlastních 
zdrojů mám pouze Groß Raden, Groß Wallstein, Heinzendorf a Pittarn. 

Razítka výplatních strojků jsou tu tři. Strojky jsou poprvé ohlášeny v DP 20. 10. 1938: „Dosud užívaný 
výplatní strojek pro listovní zásilky s 8hranným razítkem bude nahrazen novým, s pravoúhlým razítkem. Nové 
má orla s rozpjatými křídly, který drží hákový kříž, uprostřed plochy má výši poplatku.“ Datum změny se 
neuvádí. Toto razítko má v Krnově propagační text s městským znakem. Továrna na varhany Rieger dostala 
podnikový výplatní strojek. Jeho otisk se dochoval jen velmi slabě viditelný, s číslem snad 1845 (1815). Jan 
Sikora uveřejnil ve Zprávách PH v č. 4 z r. 1989 (58) mj. otisk razítka frankovacího stroje z Krnova od firmy 
Otto Fiedler. Přetiskuji toto razítko a uvádím je mezi ostatními. Číslo strojku bylo 1414.

Razítko VLP jsem neobjevil žádné.
Z řádkových je tu jen Krnov,    Jindřichov a Krnov f  – oddělení pro telefony. Z účelových jsou 2 krnovská: 

slovní Postsache a znakové 9b, směrovací číslo Postleitzahl) pro Ostsudetenland.
Příležitostná razítka nejsou, jen výše popsané přítisky.

léta 1938 -  1945
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Ing. Libuši G e b a u e r o v é
Maxmiliánu M o s l e r o v i

C

O D  R O K U  1 9 4 5

ÚVODEM

Dalo by se předpokládat, že poslední, nejnovější úsek historie poštovnictví na Krnovsku bude 
nejpodrobnější a výběr faktů z přemíry materiálů obtížný. Bohužel je to velký omyl. Roky obnovy a změn 
nelze dobře popsat, protože v převratných měsících roků 1945 a 1946 nebylo mnoho dokladů archivováno 
a v dalších letech byly doslova hromady materiálů zničeny či skartovány. Konkrétně: v letech 1948–49 došlo 
k reorganizaci celé pošty. Všechna ředitelství vstoupila do likvidace, úřady, odbory i archivní materiály se 
neustále stěhovaly a umístěním ve vlhkých sklepech ho bylo hodně zničeno. Největší ránu pak způsobila 
dokumentům necitlivá skartace v 50. letech, kdy se odepisovaly metráky dokumentů, někdy i z neznalosti, 
a jak se domnívám, důležitých.

Část fondu ŘP v Opavě má sice určení „1945–1960“, ale dokumenty zde dochované se týkají jen let 
1945–48, velmi málo 1949 a jen 4 (!) revizní knihy jsou vedeny od založení PÚ v Liptani, Janově, Albrechticích 
a Spáleném do r. 1955 nebo 1956. Navíc většinu údajů, které se vztahují k jednotlivým PÚ v poválečné 
době, lze najít jen v Rejstřících při ŘP a interpretovat jen neurčitě. Např. heslo Poštovna v Chomýži je možno 
vysvětlit
a) jako sondu k možnosti jejího zřízení
b) jako přímý pokyn k jejímu zřízení,
c) jako začátek její činnosti,
d) jako sdělení z provozu.

Takových hesel je velká část, by� s menším množstvím možností, ale přesto neurčitých.
Většina kronik, pokud vůbec byly psány, chybí nebo byly zničeny. Kronikáři údaje o poště neuváděli 

nebo jen vzácně, nebo� pamětníci nezapisovali ani všechny důležité události; poštu považovali za natolik 
běžnou záležitost, že jim nestála za zápis.

Přesto však období do r. 1949 lze částečně zrekonstruovat. Podstatnou část údajů o zřizování a umístění 
PÚ v obcích jsem načerpal z desítek kartonů v SOA K; výsledek je však dost hubený. Navíc se mi nepodařilo 
prostudovat všechen dochovaný materiál. Když už jsem byl téměř hotov s prvním svozem (obsahuje období 
od prvních týdnů po osvobození zhruba do r. 1960 a v textu je značen MNV I nebo prostě jen název obce I), 
přišla katastrofální povodeň, která mnoho archiválií zničila. Byly mezi nimi i ty, které jsem ještě potřeboval 
prohlédnout. V celé budově pak bylo natolik vlhko, že bylo rozhodnuto uspíšit přestěhování celého 
krnovského archivu do Bruntálu, ačkoli se s tím počítalo až za 2–3 roky. Protože dojíždět do okresního města 
nemohu (finanční zátěž, budova archivu je daleko od nádraží), zůstane zřejmě zbývající část dokumentů 
neprobádána.

Od r. 1950 je dokumentů stále méně a méně; novin většinou také, pamětníci zemřeli nebo zapomněli 
i závažné změny. Pokud se noviny (Maják, Hraničář) v řídkém výběru čísel vyskytují (a to jen v knihovně 
Slezského studijního ústavu), zprávy o poště v nich nejsou.
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od roku 1945

Další léta tzv. socialistické výstavby jsou rovněž charakterizována naprostým nedostatkem archivních 
dokumentů. Pracovnice Krajské správy spojů paní Heczková mi r. 1993 sdělila, že zažila několik ředitelů, 
ale všichni se postarali o to, aby se staré dokumenty zlikvidovaly. Prý nikde nejsou. Když jsem probíral 
archiv v Krnově, nenašel jsem z pošty nic. V okresních novinách, a� to byly krnovské (Okresní věstník  Krnov, 
Nová vesnice krnovského okresu, Vesnické noviny krnovského okresu, Za socialistickou vesnici krnovského 
okresu, Noviny Krnovska či měsíčníky Zpravodaj a Kulturní zpravodaj) nebo bruntálské (Vpřed), neobsahují 
z poštovnictví vůbec nic. Spíše jsem objevil různé drobnosti roztroušeny mezi ostatním, různorodým 
materiálem (záležitosti politické, kulturní). Srovnáme-li noviny německé a poválečné, dávají německé daleko 
lepší svědectví o době a životě obyvatelstva než socialistické. Proto budou léta 1950-95 zpracována oproti 
dřívějším údobím s mezerami.

Bezesporu neocenitelnými pomocníky při sběru údajů a materiálu byla vedoucí pošty    Krnov 1 
ing. Libuše Gebauerová a dlouholetý zaměstnanec pošty    Krnov 1 Maxmilián Mosler (od r. 1953). Oba dodali 
údaje z doby, kterou zažili, a řadu razítek, ke kterým bych měl ztížený přístup. Menším množstvím razítek 
přispěli pánové Zdeněk Stupal a Vladimír Blucha z Krnova, RNDr. Petr Gebauer z Brna (poštovny), František 
Zahraj z Opavy a Otakar Zíbrt z Postoloprt (  vlakové pošty) — tento po-slední dodal i několik důležitých údajů. 
R-nálepky v bohatém počtu poslal Jiří Kratochvíl z Prahy. Oddíl o rozhlasu po drátě zpracoval zaměstnanec 
pošty    Krnov 1 Václav Mička. Těm všem patří velký dík.

Neméně velkými díky jsem zavázán pracovnicím SOA v Krnově, PhDr. Libuši Fiedlerové a PhDr. Janě 
Kramplové. Trpělivě dodávaly desítky kartonů k prohlídce a umožňovaly kopírování materiálů, hlavně 
různých razítek z let 1945–1960.

Děkuji také své manželce Jarmile, která měla velké pochopení a podporu pro celou mou činnost, 
vztahující se k uskutečnění této práce.

 
 

1. STRUČNÝ NÁSTIN POMĚRŮ V POVÁLEČNÉ DOBĚ
(1945–6)

Snad nejlépe charakterizuje všeobecnou situaci prvních poválečných měsíců ve Slezsku několik úryvků 
z úvodu k inventáři Ředitelství pošt v Opavě, část 1945–1960. [ŘP IV] 

„V prvních týdnech po osvobození byly PÚ řízeny ze 2 středisek: Ostravy (pro Těšínsko a okolí Ostravy) 
a Opavy (pro západní Slezsko). Kromě toho byly utvořeny poštovní skupiny v Albrechticích, Bruntále, 
Javorníku, Jeseníku a Vrbně za účelem zajištění vzdálených PÚ. Do 3 týdnů bylo dáno do provozu přes 100 
PÚ. Nebylo kvalifikovaného personálu, provozních a dopravních potřeb, technického zařízení. Železniční 
poštovní kurzy byly obnoveny ve směrech ….   Opava– Krnov; i přesto se objevovaly stálé změny. V tgf. a tf. 
provozu byla obnova rychlá. V oblasti západního Slezska se vyskytlo dost potíží kvůli neurovnaným poměrům; 
peněžní a balíková služba zpočátku vůbec neexistovala.

Během I. pololetí 1946 bylo v provozu 13 PÚ I. třídy, 222 PÚ II. a III. třídy, 14 poštoven.“
Přesto se dají popsat aspoň první kroky poštovní činnosti na území našeho okresu. Po dlouhém hledání 

v ZA se našel (asi omylem jinde založený) spis [i. č. 1696], který obsahuje hlášení o cestě západním Slezskem 
a vylíčení personálních poměrů. Pro jeho závažnost cituji tu část, jež se týká Krnovska, jen s nepodstatným 
zkrácením.

Okružní cesta Slezskem ve dnech 26. a 27. 6. 1945 — personální poměry u poštovních úřadů v západním 
Slezsku.

Dne 26. 6. 1945 nastoupil jsem služební cestu k vedoucím skupin  Krnov,  Albrechtice u Krnova, Frýval
dov,   Javorník,  Vrbno ve Slezsku a Bruntál.

K tomu účelu použil jsem autobus ČSD, kterým jeli zástupci Ředitelství státních drah v Olomouci. 
Hlavním účelem této jízdy bylo přezkoušení automobilové trati Frývaldov–  Javorník, určení tarifu a převzetí 
autobusového provozu na této trati, obstarávaného dosud poštovní správou. Tomuto účelu musely se podřídit 
zájmy poštovní. …. Na cestě do Krnova byla prohlédnuta budova PÚ     Lichnov. Nalezeno připojené schéma 
o zapojení PÚ na tf. sí�. [Byl-li to plánek, přiložen není — pozn. R.H.] Jsou tu meziměstská vedení: č. 4151 na 
Horní Benešov a    Skrochovice, č. 5081 na Loučky u Krnova, č. 4598 na Sosnovou.

Bleskojistky v pořádku, přívody přerušeny, účastnické stanice mimo provoz …. Tf. hovorna byla 
odpojena, článek odnesen. Tresor uzamčen a zdá se v pořádku. Klíče chybí. Inventář: ….. V budově je ještě 
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obecní úřad a milice. Dne 26. 6. nebyl PÚ     Lichnov ještě obsazen poštovními zaměstnanci.
Krátké zdržení v Krnově, vedoucí skupiny vrchní poštovní tajemník Josef Matlášek nemohl být zastižen. 

Dále jsme jeli do Albrechtic, ani zde vedoucí skupiny poštovní adjunkt Alois Korbel nebyl přítomen. Byl 
na služební obchůzce, zajiš�oval v bytech Němců tf. přístroje. Jednal jsem s přednostou úřadu poštovním 
revidentem Robertem Satkem: z personálu je tu pomocný dělník v úřednické službě Jan Hackenberg, poštovní 
pomocný zřízenec Josef Weisz a pomocný dělník Jan Fišer pro zřízeneckou službu.

U vedoucího skupiny k zajiš�ování okolních PÚ Ladislav Hess, pomocný dělník pro úřednickou 
službu, uvedeného dne vykonával přepážkovou službu u PÚ  Albrechtice. Pomocný dělník pro úřednickou 
službu Antonín Vítek dosud nenastoupil. Je třeba nezbytně jednoho zapracovaného úředníka pro rozlehlou 
obec   Dolní Holčovice.

Z 16 PÚ skupiny  Albrechtice u Krnova jsou zajištěny do dnešního dne PÚ

 Albrechtice u Krnova 20. 6. 1945
  Heřmanovice 21. 6. 1945
Kutlberk 22. 6. 1945
  Dolní Holčovice 23. 6. 1945
 Hynčice u Albrechtic 24. 6. 1945 (přemístěn PÚ a 27. 6. zajištěn protokolárně)
   Rudoltice ve Slezsku 28. 6. 1945
Liptáň 30. 6. 1945

Zbývá ještě zajistiti 9 PÚ. Z těch však jsou již obsazeny českými poštovními zaměstnanci PÚ   Jindřichov 
a   Třemešná ve Slezsku. PÚ   Osoblaha jest rozbořen. V místě je však naše posádka a finanční stráž, takže i tam 
bude třeba nalézti vhodnou místnost pro umístění PÚ.

U PÚ   Třemešná je poštovní asistent Bohumil Prejda (18. 6. 1945) s pomocným dělníkem (úředníkem) 
Janem Miketou (25. 6.) a Ladislavem Swiderem, pomocným dělníkem (zřízencem, 25. 6.).

U PÚ   Jindřichov jest teprve od 28. 6. 1945 poštovní akcesista Jindřich Babinský, zatím sám.
Ve skupině  Albrechtice bylo by nejdříve obsaditi PÚ, jejichž provozní místnosti jsou zachovalé a schopné 

okamžitě provozu, a to ve větších obcích, jako jsou   Dolní Holčovice,   Heřmanovice, Kutlberk, doplniti stavy 
PÚ  Albrechtice, Jindřichova,   Třemešná, vyjednávati o novém umístění PÚ   Osoblaha. K tomu podotýkám, 
že dle sdělení vedoucího skupiny jest z Heřmanovic do Cukmantlu tf. spojení. Místní četnická stanice má 
zatím trvalé spojení a u telefonu vypomáhá v případě potřeby ženská síla německé národnosti, která sloužila 
u bývalé říšské pošty.

Aby bylo umožněno tf. spojení z Heřmanovic do Albrechtic a tím i připojení na Cukmantl a odtud do 
Frývaldova, bylo by vyslati jednoho montéra, dáti mu k ruce dva místní montéry, třebas i Němce. Sloupy 
nejsou mnoho poškozeny, takže oprava by si nevyžádala dlouhé doby a materiálu.

Zajištěné PÚ   Heřmanovice, Kutlberk,   Dolní Holčovice,  Hynčice,    Rudoltice a Liptáň jsou dosud 
neobsazeny.

Na cestě do Cukmantlu zastavil jsem se u PÚ   Jindřichov, který se nachází v budově místní rajfajsenky 
čp. 478. Budova jest zabavena národní správou a je v ní nyní umístěna též četnická stanice. Klíče od provozní 
místnosti má u sebe velitel četnické stanice. Budova je nepoškozena. Tf. kabel se zdá býti v pořádku. Asi 
300  m zpět od poštovní budovy je kabel přetržen. (Dále následuje popis stavu a inventáře.)

Při přejíždění obce   Jindřichov se udál incident: …. asi 11letý hoch, podle pozdějšího výslechu Walter Grande, nar. 
9. 7. 1934 v Jindřichově, vymrštil prakem kámen na řidiče autobusu, na štěstí jej nezasáhl. …. Byly vystřeleny 2 rány na 
poplach (měli jsme 4 ručnice). Pachatel byl členem Hitlerjugend a šlo tudíž zřejmě o zlý úmysl; byl odevzdán k potrestání 
místnímu četnictvu.

V Cukmantlu došlo ke zdržení kvůli poruše autobusu. Uskutečnil jsem prohlídku PÚ a tf. ústředny. 
[Dále už zestručňuji:] PÚ Cukmantl byl zajištěn již 13. 6. 1945. Je tu tf. ústředna pro místní a meziměstské 
hovory s přepojovačem, 2 vedení na Frývaldov, 1 na   Heřmanovice, 1 na Dolní Grunt. Obsluhu mají 3 německé 
úřednice, neumí česky. Stejná situace je i ve Frývaldově a jinde; kde je vojenská posádka, vypomáhají vojáci 
– telefonisté. S tímto stavem se nelze spokojit a co nejdříve musí dojít k nahrazení německých sil českými.

[Následuje zpráva pro ministerstvo pošt s žádostí o přidělení úřednických a zřízeneckých sil.] K zajištění 
PÚ v západním Slezsku od čáry   Úvalno–  Sosnová–Horní Benešov (tyto PÚ nepočítaje) bylo zřízeno 6 skupin. 
Jejich vedením byli pověřeni zkušení provozní úředníci, kteří mají zajistit poštovní majetek, organizovat 
poštovní a telefonní spojení, jednat o zajištění dopravních prostředků s místními národními výbory, čs. 
vojenskými velitelstvími a velitelstvími Rudé armády. Je to kraj, obývaný již před r. 1938 německou většinou 
… Jedni z prvních, kteří se vrátili na svá působiště, byli poštovní zaměstnanci …. Jejich počet neodpovídá 
požadavkům kladeným na poštovní správu v pohraničí.
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Tf. spojení je většinou v dobrém stavu, je obnoveno …. mezi Opavou, Krnovem a Bruntálem, obnovuje 
se z Krnova do Frývaldova; je naléhavé přijmout větší počet mladých sil, které by po výcviku nastoupily 
v pohraničí. Zvláště vojenští velitelé požadují výměnu by� spolehlivých německých sil za české. To, že 
v ústřednách vypomáhají vojáci – telefonisté, je řešení jen přechodné.

Následuje konkrétní výčet potřebných pracovních sil. Žádá se o 220 úřednických, 160 zřízeneckých 
sil, 61 pomocných dělníků, a to 26 pro úřednickou a 35 pro zřízeneckou službu. Ministerský rada dr. Krch 
svoluje, aby pracovníci byli přijati, upozorňuje však na ustanovení výnosu (datum, čísla …..), podle něhož 
nově přijaté síly pro pohraniční území mají býti ustanovovány prozatím ve vlastnosti poštovních pomocníků, 
resp. poštovních poslů.

Zajímavá jsou i další upozornění: „Při přijetí nových úřednických sil se snažte pokud možno dosáhnouti 
toho, aby poměr mezi nově přijatými silami s předběžným vzděláním pro II. služební třídu a novými silami 
s předběžným vzděláním pro III. pracovní třídu byl alespoň 1:3. Pamatujte též na to, aby u nově přijatých sil 
byl zachován též náležitý poměr mezi muži a ženami. Posléze upozorňujeme na výnos, …. týkající se úlev ve 
věku a vzdělání nově přijímaných sil.“

Tolik se dá zjistit z uvedeného spisu. K tomu dodávám, že ponechávám písemný záznam jmen Hess 
(kolísá s „Hes“, pan Mosler upřesňuje Hess) a Liptáň (správně má být Liptaň).   

Ředitelství pošt v Opavě bylo obnoveno 1. srpna 1945, i když prozatím se sídlem v Brně. Formálně je 
to zdůrazněno faktem, že všichni zaměstnanci mají ve svých zaměstnaneckých dokladech Evidenční knihy 
zaměstnanců zanesen jako den přidělení k PÚ 1. srpna 1945. Doba před tímto datem byla chápána a zapsána 
jako „vymístění“ od poštovních úřadů, kde byli zaměstnáni před přeložením nebo příchodem do Slezska.

Po konsolidaci poměrů i v krnovském okrese, tzn. zajištění bezpečnost a osídlení území novými 
přesídlenci, přešla pošta v podstatě na stav, který tu byl před válkou.

Realita doby však byla skličující. V prvních poválečných dnech nefungovalo nic: ani železniční 
a automobilová doprava, ani telefon a telegraf. Jak a kdy přesně byl obnoven poštovní styk na Krnovsku 
už asi nezjistí nikdo. Ví se jen, že jak jen to trochu bylo možné, přijeli sem bývalí čeští zaměstnanci pošty 
a železnice, kteří postupně uváděli v život činnost podniků svých a jejich prostřednictvím i podniků a institucí 
dalších.

To uvádění v činnost však bylo přetěžké. I když většina budov, v nichž sídlily pošty, byla neporušena, 
horší to bylo s inventářem a vybavením poštovních zaměstnanců. Chybělo vlastně všechno, byl nedostatek 
personálu a opavské ŘP bylo zavaleno žádostmi desítek poštovních úřadů o nejrůznější materiál. V r. 1945 
jsou např. doloženy v Rejstříku [ŘP IV] žádosti o poštovní schránky (Brantice, Brumovice, Fulštejn,    Krnov 
1, Liptaň,    Rudoltice), nebo� staré jsou nepoužitelné, o nová razítka a plombovací kleště (prakticky všechny 
pošty, údaje jsou z Brantic, Brumovic, Fulštejna, Jindřichova,     Kobylí, Krasova, Krnova 1, 2, 3, Lichnova, 
Liptaně, Louček, Osoblahy — odtud i o razítko k VLP   Osoblaha–  Třemešná, (z Třemešné), o tiskopisy a R-
nálepky (ode všech), o kola a součástky k nim, tj. duše a pláště (ode všech pošt), o opravu pokladny (Fulštejn, 
Liptaň,    Rudoltice a řada dalších v následujícím roce).

V menším množství se objevují žádosti o služební boty (   Rudoltice) a brašny (   Krnov 1 a 2). Značně 
narušovalo činnost pošty velmi časté povolávání poštovních zaměstnanců k vykonávání vojenské služby. 
Do pohraničí totiž byli přidělováni hlavně mladší muži, kteří během války neprošli vojenskou službou a museli 
te� projít aspoň zkráceným výcvikem. Tyto potíže byly nejčastější v letech 1945 a 1946, ale trvaly v menším 
rozsahu až do konce roku 1948.

V r. 1946 došlo ke změně obsahu žádostí. Nejčastějšími požadavky sice zůstala úřední razítka (od 
většiny pošt, některé tento rok urgovaly přidělení razítek dvakrát), ale na dvě druhá místa nejpočetnějších 
požadavků se vyhouplo služební ošacení (kožichy, pláště, čepice a drobné součásti výstroje) a poštovní brašny. 
Časté byly objednávky na státní vlajky. Na dalších místech figurovaly žádosti o kola (Brantice,  Hoš�álkovy, 
Krasov,    Rudoltice), hodinky (Brantice, Brumovice, Holčovice,    Rudoltice) a poštovní schránky (    Lichnov, 
Loučky,   Třemešná). Další neobvyklé žádosti jsou z Albrechtic, Brantic, Brumovic,     Kobylí (Krásné Loučky), 
Louček a Rudoltic: tyto pošty totiž žádají o pistole, náboje a vystavení zbrojního pasu. Zřejmě tu i v tomto 
roce bylo ještě neklidno. Skutečně je pak doloženo jmenovitě, kteří zaměstnanci na dotyčných poštách pasy 
a zbraně dostali. Několik pošt žádá hodiny k telefonní ústředně. Další požadavky už byly vznášeny jen 
jednotlivě: na úřední štít a pytlovák (    Lichnov), balíkové váhy a závaží (  Osoblaha), pokladnu a poštovní vůz 
(   Rudoltice s urgencí).

V r. 1947 se opět posunul obsah žádostí. V srpnu došlo k výměně okresních razítek na všech poštách 
a první místo zaujaly požadavky téměř všech pošt na váhy, závaží a pečetítka; výrazně stoupl zájem o brašny 
(8 pošt, většina s urgencí), poštovní schránky (7 pošt, z toho    Krnov 1 II. velikost), kleště a pytlovák (6 pošt), 
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znova státní vlajky. Zmizely požadavky na ošacení a hodinky; kola chce jen   Osoblaha.
Rok 1948 je už lepší, zůstávají jen požadavky na poštovní schránky (   Krnov 1 stále nedostal II.velikost), 

duše a pláště na kola (4 pošty) a poštovní brašny (3 pošty). Ostatní požadavky jsou zase jen jednotlivé.
Spojení s okolními okresy a vnitrozemím bylo komplikované. Železniční tratě kromě směru do Opavy 

byly neprůjezdné, tudíž se pošta dopravovala z Ostravy přes Opavu automobily. Tratě z Krnova do Jindřichova, 
Osoblahy a Olomouce byly zprovozněny v říjnu roku 1945, posledně uvedená s přestupováním u tunelu 
u Milotic (do té doby byla poštovní přeprava znemožněna).

Němečtí poštovní zaměstnanci vypomáhali s poštovními službami jen krátce a v malém počtu většinou 
v roce 1945. 

Během letních a podzimních měsíců r. 1946 byla odsunuta největší část německého obyvatelstva 
krnovského okresu. Velké obce nepocítily úbytek obyvatelů tak tíživě jako menší vesnice nebo osady. Pro 
některé malé obce to mělo téměř katastrofální důsledky; počet nových osídlenců stačil někde jen na 10 
i méně % dřívějšího počtu obyvatel. Takto byly postiženy např. Nová Ves u Albrechtic,    Valštejn,  Ztracená 
Voda, Pelhřimovy, na Osoblažsku   Kašnice,    Dívčí Hrad a další. Bylo tedy přirozené, že pokud v těchto obcích 
byly pošty nebo poštovny, ŘP   Opava je zrušilo. Bližší údaje uvádím v kapitole 2., Organizace pošt.

Poštovní zaměstnanci se účastnili i práce v zastupitelských orgánech. Bezesporu nejvyššího postavení 
dosáhl ředitel okresního PÚ v Krnově Josef Matlášek: v r. 1946 byl kromě svého pracovního zařazení 
i předsedou okresní samosprávné komise. Snad z titulu této své funkce byl i členem ZNV – expozitury 
v Ostravě. (Referentem pro dopravu a poštu však byl Čeněk Hruda za národně socialistickou stranu, později 
odstavený z veřejně politické činnosti.)

Na základě faktů poštovního provozu lze zjistit i zajímavé skutečnosti z jiných oblastí. Např. z dokumentů 
o telefonním provozu se dovídáme, že už v průběhu prvních měsíců po osvobození republiky byly obnoveny 
celní úřady, které snad byly před válkou v každé obci při státní hranici. Dá se tak soudit podle jejich žádostí 
o znovuzřízení jejich telefonních účastnických stanic; záznamy hovoří o žádostech z Krnova – Petrovické 
ulice, Bartultovic, Chomýže, Jindřichova, Lichnova, Osoblahy a Petrovic. Můžeme však předpokládat, že jich 
bylo víc.

2 .  ORGANIZACE POŠT

a. P O Š T Y
Po skončené válce se organizace pošt v podstatě vrátila k předválečnému stavu. V průběhu let 1945–8 

ovšem došlo ke změnám, protože valná většina německého obyvatelstva byla odsunuta a ne všude byl tento 
úbytek dostatečně nahrazen osídlenci. Proto byly některé pošty zrušeny nebo vůbec neotvírány. Údaje pro 
jednotlivé pošty čerpám z vlastního studia a podle pánů Gebauera, Kratochvíla a Moslera. Snad nejcennější 
pramen pro zjištění počátků činnosti pošt jsem objevil v Evidenčních knihách zaměstnanců [EvKZ] pro každý 
jednotlivý PÚ. Tyto knihy jsou uloženy ve fondu [ŘP IV v ZA Op]. Pro pošty v našem okrese existují až od 
června 1945 (starší byly zřejmě odvezeny nebo zničeny za okupace) a dovedeny do konce roku 1949, jen 
vzácně se vyskytují údaje z r. 1950. Důležité, by� už ne tak přesné, jsou i Rejstříky korespondence tamtéž. Zda 
datum jmenování je zároveň i datem začátku činnosti dané pošty, se už asi přesně nedá zjistit.

Jednou z nejzákladnějších nutností poštovní správy bylo zajištění budov pro PÚ a případného inventáře 
po německé poště. Přímých zpráv není, jen v R 1945 je údaj bez uvedení data, jímž pošta v Albrechticích 
sděluje, že zasílá protokoly o zajištění PÚ v okruhu své působnosti. Jsou to PÚ ve Fulštejně, Janově, 
Bartultovicích, Pitárném, Dolních Holčovicích, Rudolticích, Heřmanovicích, Třemešné, Kutlberku a garáže 
v Albrechticích; PÚ v Petrovicích zůstal neobsazen — zřejmě byl v natolik dezolátním stavu, že bylo zbytečné 
jej dále udržovat.

V další etapě na podzim 1945 se rozbíhala činnost otevřených PÚ a zároveň se zjiš�ovalo, zda práce 
těchto pošt je rentabilní. Ty, které měly malé vytížení, měly být zrušeny; jednalo se hlavně o Fulštejn a Krasov. 
Když se o tom ve Fulštejně dověděli, bylo rozhodnuto, že 2 členové MNV zajedou 20. 8. 1946 na ŘP do Opavy 
a budou intervenovat za zachování pošty. [MNV Bohušov, I, i. č. 1] To se jim podařilo, v Krasově byla pošta 
zrušena.

Podle neúplných dokladů PÚ    Krnov 2 asi nebyl obnoven v původním rozsahu. V říjnu r. 1945 v něm 
byla zavedena vyclívací pošta a možná sloužil jako prostředník mezi vlakovými poštami a PÚ    Krnov 1. Teprve 
na jaře 1946 byl obnoven normální rozsah služeb: příjem listovních a balíkových zásilek a peněžní služba.
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PÚ    Krnov 3 byl sice obnoven brzo, ale zdá se, že velký zájem o jeho zachování nebyl. Nejsilněji se to 
projevilo v r. 1948.

V letech 1947–50 se měnila a počeš�ovala jména některých obcí. 27. 6. 1947 ministerstvo vnitra schválilo 
přejmenování obcí Hajndorf na     Hejnov, Kutlberk na    Spálené a sloučení Vsi    Rudoltice s Městysem    Rudoltice 
na Slezské    Rudoltice. [Ově] Někdy v této době se také sloučily obce     Kobylí u Krnova a Krásné Loučky pod 
názvem Krásné Loučky (doklad jsem neobjevil). Další změny se uskutečnily přejmenováním Fulštejna na 
Bohušov (1949) a sloučením Louček u Krnova a Zátoru (v prosinci 1949, [MNV Loučky I, i. č. 1]), obec a pošta 
dostala název  Zátor. Je mi znám jen jediný případ, kdy popud na změnu názvu obce vyšel od ŘP: přípisem ze 
7. 5. 1947 ŘP žádalo, aby název   Dolní Holčovice byl změněn na Holčovice; MNV souhlasilo [MNV Holčovice 
I, i. č. 1 ]). Vyhlášení změn názvů PÚ a výměna razítek se vždy opozdily.

K dalším změnám názvů PÚ došlo v r. 1960 v souvislosti se změnou územního uspořádání (utvořením 
nových, větších okresů). Mnohé obce se slučovaly a bu� pošty ztrácely nebo byly přejmenovány. Na Krnovsku 
se to týkalo konkrétně:

Krásné Loučky byly připojeny ke Krnovu 12. 6. 1960
    Hejnov a    Spálené byly připojeny k Holčovicím 12. 6. 1960
Krásné Loučky dostaly název PÚ    Krnov 5, od 1. 7. 1961. (ZpONV)
Holčovice — Holčovice 1 od 1. 7. 1961. (ZpONV)
   Spálené — Holčovice 2 od 1. 7. 1961. (ZpONV)

Protože Brumovice u Krnova byly přeřazeny do okresu   Opava, PÚ byl přejmenován na Brumovice 
u Opavy a přestal patřit pod PÚ    Krnov 1.

I když se po válce poštovní organizace vrátila k předválečnému stavu, něco asi přece zůstalo z německé 
organizace. Projevilo se to v organizační změně, a to zřízením a působností okrskových úřadů. Nařízení 
vydalo ministerstvo pošt 22. 4. 1948 a je uloženo ve fondu [ŘP IV, k. 92, i. č. 1651]. Vybírám z něho podstatná 
fakta:

Změnou je některá agenda přenesena z ředitelství pošt na okrskové PÚ. Týká se to záležitostí 
organizačních, hospodářsko-účetních, provozních; poštovních kurzů v obvodu okresů; personálních – nemoc, 
mimořádné dovolené, výplaty, kvalifikační popisy; hospodářských – nájemné, opravy, palivo, účty, částečně 
rozpočtování. Ke zřízení nové organizace dojde od 1. 5. 1948: zjednodušeně řečeno — ve větších PÚ bude 
sídlo okrsku a k němu budou patřit pobočné PÚ. Celá organizace je jen věcí vnitřního uspořádání, zevně 
a vůči veřejnosti nebude nic patrné. Výsledkem má být zhospodárnění, zrychlení a zjednodušení služby; 
uživatelé pošty tím nemají být omezeni.

Okrskovým PÚ se v okrese stal jen PÚ    Krnov 1, přednostou byl jmenován (asi k 1. 5. 1948) vrchní 
poštovní tajemník František Remža. PÚ    Krnov 1 obhospodařoval tyto pošty:  Albrechtice, Brantice, Brumovice, 
Fulštejn,   Heřmanovice, Holčovice,  Hoš�álkovy,  Hynčice,  Janov,   Jindřichov, Krásné Loučky,    Krnov 2,    Krnov 
3, Liptáň, Loučky,  Neplachovice,   Osoblaha,    Skrochovice, Slezské    Rudoltice,    Spálené,   Třemešná,   Úvalno,
Velké Heraltice. Tučným písmem jsou uvedeny obce, které nepatřily do okresu, ale za okupace patřily k PÚ 
   Krnov 1. Za zmínku stojí, že za okupace byl PÚ z Neplachovic převeden do Holasovic, ale podle [R 1945] 
(bez data) byla pošta z Holasovic přestěhována opět do Neplachovic.     Lichnov (který v r. 1948 ještě nepatřil 
do krnovského okresu) i   Sosnová spadaly pod okrsek Bruntál, nebo� byly součástí tohoto okresu. Na základě 
obsahu EvKZ PÚ dotyčných obcí jsem však zjistil, že ihned po osvobození byly personálně obsazovány 
z Opavy a po krátkém čase asi jednoho měsíce doplňovány z PÚ    Krnov 1; to trvalo až do dubna či května 
roku 1948, kdy nakrátko přešly pod patronaci Opavy 1. Personální změny a zastupování v PÚ   Sosnová byly 
prováděny z Krnova jen v letech 1945–46.

Podle vyjádření ředitelství pošt v Opavě k navrhované úpravě je v Krnově tento stav:
   K r n o v  1  – okresní telefonní sí�, sběrný telegrafní úřad, bez vyclívacího PÚ 
   K r n o v  2  – nádražní, je připravováno soustředění spediční služby výpravní pro celý  Krnov a též i centralizace 
doručovací služby v Krnově; je výchozí stanicí poštovních autobusových linek na Krnovsku. Návrh ministerstva 
pošt na zřízení pobočného PÚ    Krnov 2 již k výhodě jednotného vedení městského a nádražního PÚ přihlíží.

V souvislosti s novou organizací doručování zásilek bylo navrženo v srpnu 1948 [ŘP IV, k. 102, i. č. 
1820], aby byl PÚ    Krnov 2 posílen a postaven tak na úroveň okrskového PÚ. Zároveň přednosta Remža navrhl 
zrušit PÚ    Krnov 3;  Krnov tak zůstane hlavním,    Krnov 2 filiálním PÚ. V dalším návrhu 22.října je vznesena 
otázka filializace Krnova 1; ten má však dost místností i do budoucna. ŘP   Opava je opatrné a zatím nic 
nemění.

18. 12. 1948 ministerstvo pošt souhlasí se zrušením Krnova 3 a s centralizací služeb, nikoli s okrskovým 
PÚ    Krnov 2. Tím zůstane    Krnov 1, který má 20 pobočných PÚ (včetně Krnova 2).
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Další změna organizace pošt se konkrétního organizačního uspořádání na Krnovsku nedotkla. Stalo se 
to 1. 6. 1949, kdy se Čs. pošta stala národním podnikem. Národní podnik byl zrušen r. 1952 a pošta přešla 
do bezprostředního řízení státem. Následující změna v r. 1960 už však přinesla velký zásah do dosavadní 
organizace. V sídlech krajů byly vytvořeny Krajské správy spojů a v sídlech okresů Okresní správy spojů 
(z dosavadních Okresních PÚ).  Krnov ztratil postavení okresního PÚ, a i když jakýmsi střediskem zůstal, 
přesto se stal podřízeným OSS v Bruntále. Z jeho dopravního obvodu byly vyčleněny PÚ     Lichnov a  Zátor; 
místo toho sem byly přiděleny pošty ve Zlatých Horách a Ondřejovicích (ta poslední byla koncem 80. let 
přeměněna na poštovní středisko). 

Všechny další reorganizace už na Krnovsku nepřinesly žádné změny. Jen pro úplnost uvádím jejich stručný výčet. 
Zřízení Ústřední správy spojů r. 1963 znamená osamostatnění pošty. V letech 1969 a 1971 došlo k rozdělení pošt na 
federativním principu; KSS byly přejmenovány na Ředitelství pošt a telekomunikací a OkrSS na Obvodní správy pošt 
a telekomunikací. Rozdělení Československa od 1. 1. 1993 přineslo sice nový název Česká pošta a nové logo, ale jinak se 
nic nezměnilo. Poslední velká reorganizace platná od 1. 4. 1995 a provedená hlavně kvůli ekonomickému zprůhlednění, 
přinesla mnoho nových, by� i přesnějších názvů, ale v nejnižších složkách organizace, na Krnovsku, fakticky žádné 
změny. Rovněž další, tentokrát už menší změna, kdy byla 31. 12. 1998 zrušena Okresní správa spojů v Bruntále a celý 
okres přeřazen pod správu v Šumperku, nepřinesla vůbec nic nového.

V 50. letech se sí� poštovních úřadů mírně rozšířila. Z poštoven vznikly pošty v Býkově, Chomýži 
a nově byly zřízeny v Krasově a Pitárném. Kromě Krasova (kde je nepřetržitě dosud) vydržely zhruba 20 let; 
v 70. letech byly zrušeny s výjimkou Chomýže bez náhrady.   Chomýž a Krásné Loučky se staly poštovními 
středisky a i ty byly r. 1995 zrušeny.

Dále uvádím ve stručných údajích vývoj jednotlivých poštovních úřadů. 

 Albrechtice u Krnova Pošta začala pracovat asi brzo po osvobození. Podle EvKZ byl první Zdeněk Grygar, 
revident, jmenován s platností od 8. 6. 1945. Od 15. 4. 1952 PÚ přejmenován na  Město  Albrechtice Po 
poště    Krnov 1 vždy druhá největší pošta v okrese. 

    Bartultovice Pošta po válce neobnovena, nedosazen žádný zaměstnanec. Zrušena 15. 11. 1946  
Brantice Podle EvKZ byl první zaměstnanec, úředník Karel Bačák, jmenován od 22. 6. 1946.
Brumovice ve Slezsku Podle EvKZ byl jako první zaměstnanec jmenován pomocný úředník Josef Hruška 

10. 6. 1945, podle R začal PÚ pracovat nejpozději 15. 6. 1945 (t.zn. poštmistr převzal úřad). Od 1. 6. 1953 
pošta přejmenována na Brumovice u Krnova. R. 1961 obec připadla k okresu   Opava a byla přejmenována 
na Brumovice u Opavy; pošta má stejné jméno od 1. 7. 1961. 

Býkov PÚ byl zřízen od 1. 1. 1958, zrušen 31. 8. 1976. (Mosler) 
   Dívčí Hrad Po válce nebyla pošta obsazena. V ŘP IV je jako u jediné pošty doložena korespondence okolo 

jejího uzavření [k. 100, i. č. 178 ]. Obsah návrhu ke zrušení PÚ, který podalo ŘP podle vyjádření přednosty 
PÚ Liptaň, ve stručnosti zní: Českého živlu je dosud málo. Tři obce, které dříve tvořily obvod PÚ    Dívčí 
Hrad, totiž D. Hrad,  Sádek a  Životice, nyní [tj. koncem r. 1946] mají celkem 72 obyvatel a další nárůst se 
nepředpokládá. I před válkou byl v D. Hradě podprůměrně využívaný PÚ; navrhuje se tedy jeho zrušení. 
Oficiálně byl PÚ zrušen 15. 4. 1947. Pošta už tu nikdy nebyla obnovena v jakékoli formě. (Postup zde 
popsaný se asi opakoval i u jiných zrušených PÚ.) 

  Dolní Holčovice Podle EvKZ byl jako první úředník jmenován poštovní elév Alois Hub 9. 7. 1945. V tomto 
prameni je i datum změny názvu PÚ na Holčovice od 1. 11. 1947. Od 1. 7. 1961 platí další přejmenování na 
Holčovice 1 (ZpONV)

Fulštejn Podle poznámky na 1. str. EvKZ „byl PÚ dán do činnosti 16. 6. 1945“, ale jmenování určitého 
zaměstnance k červnu chybí, resp. chybí datum. Nejbližší první je až 30. 7. 1945 — Ladislav Stoklasa 
Od 1. 6. 1950 přejmenován PÚ na Bohušov. 

  Heřmanovice Obec patřila až do r. 1949 k okresu Frývaldov (    Jeseník). PÚ však měl kromě vazby na  Vrbno 
– a ještě víc na Cukmantl (   Zlaté Hory) – i silnou vazbu na krnovský okres, jmenovitě na  Albrechtice. Proto 
také první český zaměstnanec (podle EvKZ) byl jmenován od 9. 7. 1945 Ladislav Hes, spadající pod středisko 
v Albrechticích. Od r. 1949 už byla obec přiřazena do krnovského okresu a spádově patří ke Krnovu 
dodnes. 

 Hoš�álkovy u Krnova Podle EvKZ byl jako první úředník jmenován od 15. 6. 1945 poštovní zřízenec Adolf 
Gusty (posel) a od 16. 6. 1945 František Hruška, poštovní akcesista.

 Hynčice u Albrechtic Podle EvKZ byl jako první jmenován až 16. 7. 1945 Miroslav Vícha, poštovní pomocník. 
Od 1. 7. 1953 PÚ přejmenován na  Hynčice u Krnova.

  Chomýž PÚ opětně zřízen z poštovny od 1. 10. 1955 jako    Krnov 4, zrušen 31. 7. 1977 a přeměněn na 
poštovní středisko.
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 Janov u Jindřichova Podle EvKZ je sice jmenován 7. 5. 1945 Rudolf Kudela jako posel, ale to je určitě 
písařský omyl (7. června nebo 7. července). Zcela bezpečné může být až datum 13. 8. 1945, kdy sem byl 
přidělen Harald Peroutka, poštovní pomocník. Od 1. 6. 1953 byl PÚ přejmenován na  Janov u Krnova.

  Jindřichov ve Slezsku Podle EvKZ byl jako první jmenován od 29. 6. 1945 Jindřich Babinský, poštovní 
pomocník-akcesista. Od 1. 4. 1953 byl PÚ přejmenován na   Jindřichov u Krnova. 

    Kobylí u Krnova Podle EvKZ byl jako první jmenován 26. 6. 1945 Milan Carbol, poštovní pomocník, a 27. 6. 
Emil Stavař, poštovní asistent. Od 1. 11. 1947 přejmenován PÚ na Krásné Loučky (EvKZ). Od 1. 7. 1961 
přejmenován PÚ na    Krnov 5 (ZpONV). PÚ zrušen od 1. 12. 1984 a přeměněn na poštovní středisko.

Krasov Podle EvKZ byl jako první jmenován 18. 6. 1945 Bedřich Vinkler, posel. Od 15. 6. 1946 byl PÚ 
dočasně uzavřen (EvKZ), obec poštovně spadala pod PÚ Brantice [MNV Krasov I, i. č. 1, 28. 8. 1947] 1. 5. 
1948 zrušen. 1. 5. 1956 znovu otevřen.

 Krnov Jako okresní PÚ a zároveň největší musel být v provozu ze všech nejdříve. Kdy se tu objevil opravdu 
první český poštovní zaměstnanec, není známo. Podle dr. Genserka převzal správu PÚ    Krnov 1 ředitel 
František Va�ura; podle EvKZ byl pověřen správou tentýž v hodnosti vrchního tajemníka 30. 5. 1945. 
Od 8. 6. převzal tuto funkci vrchní poštovní tajemník Josef Matlášek. Se změnou organizace pošt se stal 
PÚ    Krnov 1 od 1. 4. 1948 okrskovým PÚ; tento statut ztratil při územní změně asi od 1. 7. 1961. 

   Krnov 2 Podle dr. Genserka byla „26. 5. 1945 budova pošty    Krnov 2 upravena na nádraží“, nebo�  jako jediná 
budova na nádraží zůstala ušetřena válečného poškození. Co tím autor zprávy mínil, těžko uhádnout: zda 
byla předána, nebo dána do provozu. Byl to však fakt. Zpočátku od října 1945 fungovala jen jako vyclívací 
pošta a zprostředkující dopravu mezi VLP a PÚ    Krnov 1; možná i doručovací. Jako běžná pošta pro příjem 
zásilek a peněz byla uvedena do provozu 1. 2. 1946, zatímním správcem úřadu byl jmenován Alois Střílka 
od 20. 3. 1946 (EvKZ), řada dalších  úředníků a zřízenců byla sem přeložena stejného dne. Jedinou výjimkou 
byl poštovní elév Alois Hub, který tu nastoupil 1. 3. 1946. Podle R 1946 eviduje ŘP Op v únoru 1946 
požadavky na vybavení nového PÚ. Pokladní služba prý zahájila činnost až koncem dubna (tamtéž). Jisté 
je to, že od r. 1948 tento PÚ prováděl doručování (hlavně balíků) a styk s venkovskými PÚ, nebo� měl ve 
svém stavu i řidiče aut. Později (zatím neznámo kdy) však bylo doručování zrušeno a převzal je PÚ    Krnov 
1. Zároveň PÚ    Krnov 2 ztratil postavení prostředníka mezi VLP a Krnovem 1 a stal se malou, téměř 
venkovskou poštou. Kvůli výpovědi z nájmu v budově na Mikulášské ulici bylo jeho fungování přerušeno 
od 1. 7. 1997 do 14. 6. 1998. 

   Krnov 3 PÚ byl podle EvKZ obsazen od 18. 6. 1945 Josefem Kuchaříkem, poštovním asistentem, který po 
celou dobu existence jako poštovní revident-poštmistr od 1. 4. 1947 vytrval v čele PÚ až do hořkého konce. 
Ani přednosta okrskového PÚ ani místní správní komise v Kostelci neměli zájem poštu udržet. V dokladech 
[ŘP IV, k. 102, i. č. 1820] je rozhodnutí: „PÚ    Krnov 3 bude zrušen uplynutím 14. 5. 1949. Po skončení práce 
toho dne bude protokolárně předán inventář, klíče a další náležitosti okrskovému PÚ    Krnov 1. Zbytky 
peněz se odešlou ŘP   Opava, palivo zůstane na místě.“ 

Kutlberk Podle EvKZ byl jako první jmenován 9. 7. 1945 František Holas, poštovní pomocník jako zatímní 
správce úřadu. Od 1. 9. 1947 byl PÚ přejmenován na    Spálené (EvKZ), od 1. 7. 1961 na Holčovice 2 
(ZpONV) a od 1. 7. 1979 zrušen. 

    Lichnov Podle EvKZ byli jmenováni jako první 27. 6. 1945 Josef Král, adjunkt, a Josef Vozák – poštovní 
zřízenec. Zpráva na ŘP [R 1945] označuje 2. 7. 1945 jako den zahájení činnosti PÚ. Od 1. 8. 1963 PÚ 
přejmenován na     Lichnov u Bruntálu.  

Liptaň Podle EvKZ byl sem jmenován 1. 7. 1945 Oldřich Tomek, pomocný poštovní zřízenec, a 9. 7. 1945 Jan 
Smékal, poštovní asistent. 

Loučky u Krnova Podle EvKZ byli jako první jmenováni 25. 6. 1945 Antonín Prokop, asistent, pověřený 
zatímní správou, a Václav Mazurek, poštovní pomocník. Od 1. 10. 1950 přejmenován PÚ na  Zátor.

  Osoblaha Podle EvKZ jako první byl jmenován 1. 8. 1945 Jiří Matyášek, poštovní pomocník. Dřívější datum 
nikde není; naopak — Josef Hrubý, pomocný úředník, je uváděn až od 2. 10. 1945. V [MNV   Osoblaha I, i. 
č. 77], je doklad o poválečné historii Osoblahy, v němž se uvádí, že PÚ byl obnoven [roz. činnost] v říjnu 
1945. 

  Petrovice u Jindřichova Podle EvKZ byl PÚ zrušen dnem 15. 4. 1947. Ve skutečnosti vůbec nebyl otevřen. 
Důkaz, že se asi o obnovení pošty uvažovalo, lze spatřovat v tom, že byly vytištěny R-nálepky 
s názvem   Petrovice u Jindřichova (více v kapitole 6.).

  Pitárné Podle EvKZ „Neobsazen“, kniha je zcela prázdná, chybí i datum zrušení. Podle Kratochvíla byl PÚ 
zrušen 15. 11. 1946, znova otevřen 1. 1. 1959 a opět zrušen 30. 9. 1976 (podle Moslera již 31. 8. 1976)

   Rudoltice ve Slezsku Podle EvKZ byl jako první jmenován 10. 7. 1945 Jan Miketa, poštovní pomocník, 
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zatímním správcem úřadu. Od 1. 9. 1947 byl PÚ přejmenován na Slezské    Rudoltice. [EvKZ] 
  Třemešná ve Slezsku Podle EvKZ byl jako první jmenován zatímním správcem úřadu 19. 6. 1945 Bohuslav 

Prejda, poštovní asistent. Od 1. 7. 1953 byl PÚ přejmenován na   Třemešná u Krnova. 
  Úvalno Podle EvKZ byl jako první jmenován 7. 6. 1945 poštovní posel Ferdinand Jurák, až poté 19. 6. Růžena 
Tichá, v hodnosti poštovního revidenta, jako zatímní správce úřadu.

Od 1. 6. 1999 byly zřízeny satelitní pošty tam, kde je malý provoz. Zatím fungují bez omezení, zůstal jim 
veškerý dosavadní materiál (razítka, nálepky ad.). Pouze vyúčtování se děje přes řídící poštu. Jsou to:
Bohušov � Slezské    Rudoltice
  Heřmanovice � Holčovice
 Hynčice �  Město  Albrechtice
Krasov �    Krnov 1
Liptaň �  Město  Albrechtice

Od 1. 7. 1999 je    Krnov 1 odvodovou a přídělovou poštou (peníze se shromaž�ují zde, nikoli 
v Bruntále).

Od 1. 7. 1999 mají Býkov,  Dubnice, Láryšov a  Guntramovice horší situaci v tom, že pro ně byla zrušena 
pojízdná pošta a místo ní jezdí jen motorizované doručování.

Od 1. 11. 1999 byla na zkoušku zrušena pošta  Hoš�álkovy, od 1. 4. 2000 je obnovena na protesty 
občanů jako satelitní pošta �    Krnov 1. Je však otevřena jen na krátkou dobu dvakrát denně; pracovníci totiž 
jezdí jako motorizované doručování a přestěhují vždy poštovní materiál z auta do úřadovny.

V r. 2001 došlo opět ke změnám v organizaci pošt. Byly zřízeny centralizované pošty, které se starají i o doručování, 
ostatní jsou jen podací. Byly zrušeny pojízdné pošty a byly zavedeny jednotné úřední hodiny.

b. P O Š T O V N Y  A  P O Š T O V N Í  S T Ř E D I S K A
Obnovení provozu poštoven se oproti PÚ zdrželo a obce o ně musely žádat. Jak už bylo v úvodu 

popsáno, v R 1945 a 1946 je dost korespondence týkající se poštoven v Býkově a Chomýži, ale z hesel 
většinou nelze usoudit nic jistého. Snad jen s vysokou mírou pravděpodobnosti je možné předpokládat, 
že poštovny Býkov a   Chomýž byly obnoveny a začaly činnost v březnu 1946. Korespondence před tímto 
měsícem byla asi sondami, zda poštovny obnovit. Dr. Gebauer (dále G) také neuvádí konkrétní data, jen ta, 
která určují příslušnost k nadřízenému PÚ. Další poštovny ve srovnání s I. ČSR byly zrušeny.
Biskupská Hora Nebyla obnovena, definitivně zrušena 31. 5. 1946 (G)
Býkov Podle obnovena ještě v r. 1945 pod Krnovem 1 a následovaly změny nadřízených PÚ: od 1. 4. 

1946    Krnov 2, 1946-50    Krnov 1. Poštovna však asi nebyla obnovena v r. 1945, protože ve fondu [MNV Býkov 
I, i. č. 49] je doloženo, že občané žádají v říjnu 1945 o obnovení poštovny. Jelikož v korespondenci R 1945 
a 1946 se vždy poštovny Býkov a   Chomýž vyskytují společně (nehledě na známou pomalost úřadů při 
vyřizování žádostí), lze se důvodně domnívat, že i poštovna Býkov začala svou činnost v únoru či březnu 
1946. Za zmínku stojí, že korespondenci týkající se obou poštoven vedl v období října 1945-února 1946 
PÚ    Krnov 2. Činnost poštovny byla ukončena 30. 11. 1954 (G).

  Dlouhá Voda Nebyla obnovena, definitivně zrušena 31. 5. 1946 (G).
Hajndorf (    Hejnov) Nebyla obnovena, definitivně zrušena 31. 5. 1946 (G).
  Chomýž Obnovena 15. 2. 1946 pod Krnovem 1, od 1. 4. 1946    Krnov 2 (G), 1. 9. 1947 přejmenována na   Chomýž 

u Krnova, 1947–50 pod Krnovem 1(G), zrušena 30. 11. 1954 (G).
Láryšov Asi neobnovena, definitivně zrušena 15. 3. 1946 (G). 
   Radim Asi neobnovena, definitivně zrušena 31. 5. 1946 (G).

Provoz poštoven, nově zřízených v době okupace, nebyl obnoven (Dlouhá Ves, Nová Ves 
u Albrechtic,   Žáry).

Když byly v ČSR zrušeny poslední poštovny (31. 8. 1958), neexistovala už na Krnovsku žádná. Přesto se 
poci�ovalo po zrušení těchto pracoviš�, že prázdné místo je zapotřebí něčím zaplnit. Od r. 1961 byla zřizována 
v obcích, kde by se nevyplatila úplná pošta, poštovní střediska. Na Krnovsku k tomu došlo asi až v r. 1963. 
Podle R 1949 (   Krnov 3) obec  Dubnice žádala přes    Krnov 3 o zřízení poštovny. Návrh byl zřejmě zamítnut, 
nikde jsem neobjevil už žádnou zmínku. Až v Pamětní knize  Dubnice [SOAK] je u r. 1963 uvedeno, že „v obci 
byla 1. 9. 1963 zřízena poštovna [nejspíše poštovní středisko — RH], které je řízeno PÚ    Krnov 1. Přijímají se 
všechny zásilky mimo telegramy. Jedenkrát denně jezdí poštovní auto.“

K tomu, kdy a jak vznikala poštovní střediska na Krnovsku, chybí jakékoli doklady. Důvodem jejich 
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vzniku bylo zlepšení doručování. Jediný hodnověrný pramen [22] uvádí na Krnovsku tato PSt z r. 1975:     Burkvíz, 
Červený Dvůr, Nová či Česká Ves,  Dubnice a   Žáry; kurz směřující do Zlatých Hor zajížděl i k PSt Údolí, které 
ke Krnovsku nepatřilo. Další pramen, kronika M. Albrechtic, uložená na MěÚ, uvádí, že Pst Nová Ves,     Burkvíz 
a   Žáry byly zřízeny r. 1966 a r. 1973 i PSt Linhartovy (obhospodařované z pošty M.  Albrechtice).

V dotyčném prameni je jedna nepřesnost: Česká a Nová Ves jsou uváděny zvláš� jako dvě obce. Původ této 
nepřesnosti tkví asi v tabulce kurzu  A-P 145, otištěné v Jízdních řádech poštovních kurzů silničních, platných od 1. 9. 
1975. Tam jsou oba názvy uvedeny pod sebou se stejným časem a označením kilometrů. Podle M už tehdy Nová Ves 
u Bohušova neexistovala a jiná na okrese Bruntál nebyla. Tato nepřesnost, spíše však chyba, vznikla asi tak, že někdy 
v té době byla Nová Ves přejmenována na Českou (naprosto nelogicky a domnívám se, že zbytečně). Oba názvy tehdy 
už spíše jen osady než vesnice byly uváděny asi proto, aby bylo jasné, že jde o stejné místo.

Ovšem tehdy prý už bylo středisek méně než dříve. Postupně byla rušena i tato střediska; k dispozici 
mám pouze údaj o zrušení Burkvízu r. 1978.

Kvůli malé vytíženosti byla zrušena pošta    Krnov 4 (  Chomýž) 31. 7. 1977 a převedena na poštovní 
středisko; podobný osud stihl i    Krnov 5 (Krásné Loučky) od 1. 12. 1984. Obě tyto služebny skončily svou 
činnost k 1. 11. 1995 — to už byly dlouho posledními. 

3 .  DOPRAVA

První měsíce po osvobození jsou na Krnovsku asi chudé na poštu. Němci byli v korespondenci silně 
omezeni, Čechů bylo málo a písemný styk se většinou projevoval v úředních záležitostech. Nejběžnější způsob 
přepravy pošty byl asi pěší a automobilový. Už v r. 1946 se však přeprava rozšířila díky vlakovým poštám 
a železnice tak zůstala hlavní tepnou poštovní přepravy.

Dále cituji ve stručnosti [90]:
Na přelomu 40. a 50. let začíná stoupat rozvoj automobilové pošty a snižuje se rozsah přepravy na 

vedlejších tratích. Přeprava na hlavních železničních tratích zůstává však páteří celého přepravního procesu, 
protože právě železniční doprava poskytuje kromě pravidelnosti také záruku dostatečné rychlosti a bezpečnosti 
přepravy poštovních zásilek.

V 50. letech byly na území naší republiky plánovitě vybudovány okresní a okrskové přepravní sítě. 
Základem vybudování těchto sítí bylo sladění výhod železniční a silniční dopravy….. V druhé polovině 
50. let posilují vnitrostátní poštovní přepravu letecké pošty a v návaznosti na ně jsou postupně zřizovány 
automobilové pošty.

.….. V 60. letech vymizely ze železničního provozu dvounápravové vozy již zastaralé konstrukce (řada 
Fk). V r. 1961 bylo zakoupeno 78 kusů nových čtyřnápravových vozů vagónky Bautzen (NDR), určených pro 
rychlíkové trati.

V období grafikonu 1980-81 byl z důvodu úspor pohonných hmot omezen provoz letadlových pošt 
tak, že létaly jen od pondělí do čtvrtka, stejně byl omezen provoz navazujících automobilových pošt a páteční 
zátěž byla směrována k vlakovým poštám. 23. 12. 1981 byl provoz letadlových pošt zcela zrušen. 

[Za několik let však byl opět obnoven — RH.]

a. P Ě Š Í ,  K O Ň S K Á
O pěších pochůzkách je velmi málo zpráv. V prvních měsících po osvobození jich možná nebylo tolik, 

protože i při vší bídě se nutná pošta vozila autem nebo povozy. Z března 1946 je zpráva v R 1946, že byla 
zavedena pochůzka k vlaku č. 1262. Podle Přehledu poštovních kurzů silničních z r. 1957 existují tyto druhy 
pochůzek: pěší, jízda na kole, jízda zaměstnanců ve veřejných dopravních prostředcích nebo přeprava zásilek 
ručními vozíky. Zcela nutně se tyto druhy musely vyskytovat i v prvních letech po osvobození. Je pravda, že 
houfně žádají kola a dvoukoláky pošty, které jsou více vzdáleny od železniční tratě (Brantice,    Rudoltice,   Jind
řichov a další); také jsou jimi vybaveny poměrně brzo. Je zajímavé, že i v onom r. 1957 existovaly pochůzky 
k vlakům:

v Albrechticích 6.20–6.35, zpět 6.45–7.00 a pak podobně během dne (kurzy pod čísly 2603, 2679, 2680, 2681)
v Krnově Po – Pá 18.00–18.30, zpět 18.40–19.10; N 10.00–10.30, zpět 10.40–11.00 (kurz č. 2676)
v Brumovicích na nádraží do Skrochovic a zpět: 6.35–7.05/15–7.20, zpět 7.25–8.00 (kurz č. 2693)
v Krnově z PÚ 1 na nádraží Cvilín: v pracovní dny 8.40–8.50, zpět 9.00–9.10 (kurz č. 2683)

Od května či června 1960, kdy došlo ke změnám okresů a kurzů, byly bezpochyby tyto krátké pochůzky zrušeny 
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a nahrazeny v plném rozsahu jízdami automobilů. Znám jen jediný případ pochůzky, a to ve Zlatých Horách k nádraží 
a zpět, kurz č. 151. Dlouho asi nevydržela.

Dalším druhem pomalé přepravy byly koňské povozy, oficiálně zvané potahové jízdy. Mohly patřit Čs. 
státní poště, sdruženým komunálním podnikům, různým hospodářským organizacím s dopravním podnikáním 
(Jednotná zemědělská družstva, Státní traktorové stanice, Čs. státní statky aj.) nebo soukromníkům. Doklady 
z R 1945–6 uvádějí, že nejčastěji se na dopravě v menších úsecích podíleli soukromníci. Zcela jasná je situace 
v Albrechticích, někdy v říjnu 1945 zde došlo k zastavení jízd koňských potahů a zavedení autobusové 
dopravy  Albrechtice– Krnov a zpět. Ve stejné době jezdili soukromí podnikatelé z Krnova 1 na nádraží (   Krnov 
2), nepraví se však, zda povozy nebo auty.

Další údaje jsou z různých míst okresu: v květnu 1946 se sděluje, že poštovní nákladní jízdy provádí 
soukromník František Mrhálek (bytem Opavská 40). Ze srpna 1946 je zpráva z Heřmanovic, že povozník jezdí 
pro poštu — do Albrechtic? do Cukmantlu? neví se.

V Jindřichově se v prosinci 1945 zrodil návrh, aby byly zavedeny poštovní jízdy. Kdy byl kurz zřízen, 
není známo; v listopadu je v R ještě další heslo „Kurzovní zapojení 7. X. 1946“. Jiné heslo uvádí, že v silničním 
poštovním kurzu 114  Janov–  Jindřichov jezdí v říjnu 1946 soukromník Václav Prusek,  Janov 106, a žádá zvýšení 
platby za jízdy.

V Lichnově jezdil do října 1947 Jan Velčovský (    Lichnov 10), po něm Karel Hampl (    Lichnov 228).
Nejdéle se asi udržela koňská přeprava v Krnově. Když jsem tu pracovně pobýval ve školním roce 

1952/3, vídal jsem typický poštovní vůz modře natřený, jak rozváží po Krnově balíky. Když jsem se opět 
v r. 1955 vrátil, domnívám se, že už nejezdil. Pan Mosler si pamatuje, že povozník se jmenoval Jan Mencel, 
a domnívá se, že tento způsob rozvozu se mohl udržet snad až do r. 1956 či 1957; snažil se vyzvědět nějaké 
podrobnosti (případně získat fotografii) od syna dotyčného soukromníka, ale ten jej odbyl, že nic nemá a nic 
si nepamatuje.

 

b. V L A K O V É  P O Š T Y
Ze všech úseků tratí, stýkajících se v Krnově, byl dán nejdříve do provozu úsek   Opava– Krnov. Tady 

také nejdříve začala jezdit VLP; možná nebyla jedinou přepravou, nebo� při pátrání jsem zaslechl nepotvrzené 
sdělení, že se v r. 1945 pošta z Opavy dopravovala autem. Mohlo tomu tak být, protože v R 1945 jsem 
zachytil v korespondenci Krnova 1 ze září heslo „Přestavba výpravny, výstavba nádraží a přestavba kolejiště“. 
Vzhledem k potřebě budovy pro nádraží se jevila jediná možnost převzít budovu pošty; ta by se musela 
přestěhovat a možná by se musela upravit pro VLP vhodná kolej.

V říjnu 1945 muselo dojít k úpravě železničních kurzů (asi VLP — R 1945 ). Nevím, nakolik se to 
týkalo Krnovska, protože tratě  Krnov–  Jindřichov a   Třemešná–  Osoblaha byly otevřeny pro normální provoz 
až 28. 10. 1945 (dr. Genserek). Jedno je jisté: VLP dostaly stejná čísla jako za I. ČSR. Kdy přesně začaly 
na Krnovsku jezdit, nepodařilo se mi zjistit. Dá se odhadnout, že to bylo už v listopadu 1945; usuzuji 
tak ze zprávy PÚ   Třemešná v prosinci 1945, v němž zasílá „doprovodné a výkaz paliva VLP“ (dá se 
doplnit   Třemešná–  Osoblaha) na ŘP   Opava. V r. 1946 byly určitě v provozu VLP na této trati: dokazuje to 
zpráva ŘP, že ve VLP 744   Třemešná–  Osoblaha jezdil vůz DF 211 863. Dalším důkazem je Návrh Domácího 
řádu pro VLP 744 a 745   Osoblaha–  Třemešná, který zaslal PÚ   Třemešná ŘP v Opavě 23. 10. 1946 k projednání. 
[ŘP IV, k. 101, i. č. 1807].

V tomto fasciklu je dochován zajímavý materiál. Podle Nových předpisů pro dopravu pošty po železnici byly 
vydány „Přesné provozní pokyny VLP Bohumín - Čadca“, v nichž je zachycen celý průběh služby. Zajímavý je bod, že pro 
nutnou obranu mají zaměstnanci pistoli. Ta se nesmí ve službě rozkládat, prohlížet a užívat k žertům. Dnes už asi nelze 
zjistit, zda se tato pasáž týkala i VLP na Krnovsku.

V návrhu je uvedeno pouze:

VLP 744 MS so 6.00– 8.45
VLP 744 MS so 10.15–12.35
VLP 744 pm so 6.00– 8.55
VLP 745 pm so 16.30–19.20
Zkratky nejsou vysvětleny. MS–motorová souprava? mimo sobotu? ale so – sobota! pm – parní mutace? )

Nová úprava VLP se uskutečnila asi v květnu 1946; z té doby je zpráva PÚ Fulštejn o úpravě VLP   Třemešná–  Osoblaha. 
Bohužel nic víc — zda jde o návrh nebo souhlas. V R dokládá heslo „závady při dopravě VLP 744 a 745“ z listopadu 
1946 jen to, že uvedené VLP skutečně jezdily. Jiná zpráva PÚ   Třemešná z května 1948 dokládá, že evidence vozů 
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pro VLP tu zůstala i nadále. Tato VLP však asi nezůstala v provozu dlouho; podle kroniky města Osoblahy se od 
r. 1948 pošta dopravuje poštovním autem. Další stopou by mohla být poznámka v EvKZ Liptaň, že přesčasné zřízenců 
bylo sníženo ze 14 na 2 hodiny týdně, protože odpadly pochůzky na nádraží. Poznámka však byla zapsána 15. 5. 1947. 
Zprávy se sice nevylučují, ale jasno do problému nevnášejí. 

Další VLP, která mohla být dána do provozu dost brzo, připadá na tra�  Krnov–  Jindřichov. Teoreticky vzato mohla 
začít jezdit od začátku listopadu 1945. Bohužel doklady pro ni chybí; ty, které jsou k dispozici, pocházejí z R pro příslušné 
roky. První se objevuje až v říjnu 1946; v korespondenci PÚ     Kobylí je jakési sdělení o VLP 767  Krnov–  Jindřichov. 
Druhý následuje v listopadu 1946: v korespondenci PÚ    Krnov 2 je nějaká informace o svátečním provozu VLP 
766   Jindřichov–  Opava. Poslední zpráva je z PÚ    Krnov 1 v březnu 1947 a týká se VLP 747  Krnov–  Jindřichov; je to však 
písařský omyl a má být správně 767. Jedno sdělení je velmi neurčité, ale mohlo by se týkat některé z těchto VLP: 
v prosinci 1946 podává pošta    Krnov 2 návrh na zřízení L závěru    Krnov 2 –   Třemešná.

Jako poslední uvedená do provozu byla asi VLP 664 nebo 665   Olomouc– Krnov. Že byla otevřena v březnu 1946 je 
téměř jisté; zápis je jednoznačný, by� bez data určitého dne. Menší problém přináší fakt, že v té době byl pořád milotický 
tunel v opravě a pro jízdy uzavřen. Cestující museli pěšky přejít od jednoho konce tunelu k druhému. Snad by šlo takto 
dopravovat menší množství L a P závěrů, nikoli však balíky. Tunel se stal průjezdným pro normální osobní dopravu od 
1. srpna 1946 [23]; to dobře odpovídá zprávě, že v srpnu 1946 došlo k úpravě kurzů VLP na této trati. Formulace další 
zprávy je už však mírně záhadná: v říjnu 1946 u Krnova 2 „zrušení závěru   Olomouc 2 pro    Krnov 1 a    Krnov 2 ve VLP 
665  Krnov–  Olomouc“. Naprostou záhadou pak zůstává zpráva z ledna 1946 u Krnova 2: „VLP 662 pro PÚ    Krnov 2“. 
Tato VLP mohla jezdit do Frývaldova (Jeseníku), nanejvýš do Cukmantlu (Zlatých Hor). Právě v tu dobu však podává 
PÚ   Olomouc 2 návrh na její zrušení, takže by tím automaticky padla eventuální další přeprava automobilovým kurzem do 
Krnova. A tady končí údaje z Rejstříků ŘP.

V r. 1946 se sí� VLP stabilizovala, pro což máme doklad v Jízdním řádu ČSD. Je tu otištěn úplný přehled 
všech VLP v republice a díky tomu mohu uvést podrobně, jak VLP fungovaly na Krnovsku.

VLP směr tam vlak: číslo, čas zpět vlak: číslo, čas
662X   Olomouc- Hanušovice- Krnov jen do Cukmantlu X
663X   Olomouc- Hanušovice- Krnov jen do Cukmantlu X
664   Olomouc- Krnov (jen do Bruntálu) 1242, 4.22 – 6.38 1243, 8.06 –10.01
665X   Olomouc- Krnov (jen do Bruntálu) 1248, 14.24 – 16.40 1249, 17.49–19.44
731   Opava-Milotice (tunel) 1229/1243, 4.41 – 6.33 1242/1212, 7:21–8.56
732X   Opava-Milotice (tunel) 1215/1249, 13.55-16.25 1248/1224, 17.15-19.17
744 po N,�   Třemešná-  Osoblaha 9432, 6.34-8.30 9435, 10.34-12.30
745X   Třemešná-  Osoblaha 9436, 13.23-15.19 9437, 17.00-18.57
766   Opava-  Jindřichov 1205/1065, 6.47-9.36 1068, 13.01-? N, � 

1068/1234, 13.01-15.07
767X  Krnov-  Jindřichov 1069, 15.28-16.27 1070, 16.37-17.35
768   Opava-  Jindřichov (jen do Krnova) 1071, 18.20-19.19 1072/1238, 19.31-21.52
X = pracovní dny, N = neděle, � = svátky

Představenstvo pro VLP 744 a 745 bylo v Třemešné, pro ostatní   Opava 4. Železniční zaměstnanci 
přebírali listovní závěry u vlaků Krnov-   Opava 11.50-12.46, 15.25-16.19 a zpět 8:37-9:38, 16.55-17.54.

Oficiálně není potvrzena VLP 740 Krnov–  Svinov, která měla jezdit na začátku 50. let nebo těsně předtím. 
Údajně měla odjíždět kolem 11. hodiny z Krnova. Jediná jistota panuje mezi pamětníky: v 11 h. nebo okolo 
poledne odcházel listovní závěr na Ostravu a ten byl zrušen začátkem 80. let v souvislosti s ropnou krizí (též 
zrušení vybírání poštovních schránek).

V dalších letech jsou k dispozici už Přehledy kurzů, jak železničních, tak silničních. Ten nejstarší, který 
se mi podařilo sehnat, je z r. 1950. Z něho lze vyčíst, že do Krnova jezdila jediná VLP, a to 664   Olomouc–
Krnov.  Další důležitá fakta obsahuje sloupec předávání k další dopravě: VLP na   Jindřichov a Osoblahu už 
nejezdily, místo nich byly zavedeny autopošty z Krnova do Zátoru a Brantic, přes   Chomýž a  Albrechtice do 
Heřmanovic, z Třemešné do Osoblahy. Obsazení VLP: 4 úředníci, 4 zřízenci. Po celou dobu trvání až do r. 
1995 vyjížděla tato VLP prvním vlakem z Olomouce kolem 4. hodiny, vracela se však různě: odjezd z Krnova 
byl v Po–Pá kolem 19.30, v So kolem 15. hodiny, v N kolem 11. hodiny.

Další roky mám sice doloženy dost bohatě, avšak ne plně. Scházejí mi JŘKP z let 1952–55, (tzn. 1952-
53, 1953-54, 1954-55 — dále obdobně), 1959–61, 1962–66, 1967–72. Bohužel možná právě v uvedených 
letech mohlo dojít k dílčím změnám, které ovlivnily provoz VLP. Např. až do r. 1967 jezdila VLP každý den, 
i v neděli; časy jízd byly ve výše popsaném rozmezí. Obsazení stejné, jen v r. 1958 je uvedeno: 4 úředníci, 
5 zřízenců. Poštu přejímal PÚ   Krnov 2 , který měl na to auta.

Někdy na přelomu 60. a 70. let, v souvislosti se zavedením volných sobot, nejpozději na jaře r. 1972, 
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byly nedělní jízdy zrušeny a sobotní měly odjezd z Krnova kolem 11. hodiny.
VLP 665 (předválečná   Olomouc–  Opava) byla asi po osvobození zrušena, objevuje se však v 50. letech 

pod tímto číslem VLP   Olomouc–Ondrášov (Moravský Beroun) a zpět. Uprostřed 60. let, nejpozději od jara 1966, 
byla VLP 665 určena pro směr   Opava–  Olomouc. Jezdila v pracovní dny, tj. Po–Pá, v rychlíku   Opava–  Olomouc 
(nejdříve R 271, pak R 968, nakonec R 908) s příjezdem a odjezdem z Krnova kolem 18.30. Tímto 
kurzem se posílaly (podle sdělení pana Berčáka) spěšné a listovní zásilky, hlavně do vzdálenějších míst. 
VLP 665 byla zrušena na jaře roku 1985. 

VLP 664 jezdila dlouhá léta ve vagonech řady F, dvounápravové, dřevěné (Barevná příloha obr. 5). Až 
od jara 1984 byly na tuto tra� nasazeny vozy řady Post čtyřnápravové, kovové, domácí výroby ze Studénky 
(Barevná příloha obr. 6). Ty pak jezdily až do posledního dne, tj. soboty 27. 5. 1995. VLP 664 byla zrušena kvůli 
vysokým finančním požadavkům ze strany ČD a také proto, že u večerního vlaku byl redukován počet vozů, 
a při nasazení motorového osobního vozu by se nepodařilo utáhnout soupravu s poštovním vagonem.

VLP 665 jezdila do jara 1984 ve voze řady BFalm; od r. 1984 do skončení grafikonu v r. 1985 a ukončení 
této VLP ve voze řady BixPost. (Byl to však stejný vůz, jen jinak označený.) 

U některých kurzů v 50. (možná i 60.) letech se došlé i odesílané zásilky vozily poštovním dvoukolákem 
z nástupiště (Příloha obr. 8). Kde stával přes den vagon VLP do 60. let, už asi nebude možno zjistit. Chovám 
matnou vzpomínku, že na začátku 50. let občas stával na konci nádraží u Albrechtické ulice, na koleji, jež 
vedla do prostoru za skladišti. Připouštím však, že se mýlím. Snad v 60. letech stával na 1. koleji v místech, 
kde byla dříve původní budova nádraží. Protože tam možná překážel při celodenním stání, kromě překládky 
jej asi odváželi jinam. Nejpozději začátkem 80. let se celodenním místem stání poštovního vagonu včetně 
překládky staly koleje v nákladovém prostoru nádraží; výběr koleje řídila železniční stanice podle svých 
potřeb. Přesnější představu umožňuje nákres.

V zájmu přesnosti a pravdy je nutno poznamenat, že někdy docházelo na tomto kurzu k nasazení poštovního 
autobusu. Bylo to při různých opravách trati a tudíž výlukách, při přerušení dopravy (záplavy, závěje apod.) a při různých 
jiných důvodech. Označení kurzu i razítko VLP 664 zůstávalo stejné. 

Velmi zajímavou publikací je Výkaz vlaků použitých k přepravě pošty z r. 1955. Oproti JŘKZ jsou tu 
uvedeny i jiné možnosti poštovní přepravy než určité a známé kurzy. Konkrétně jsou uváděny číslem vlaku 
a zkratkami: 

úp úhrnná přeprava 
ž listovní přeprava prováděná železničním zaměstnancem
pv přidaný vůz bez doprovodu
dpv doprovod přidaný k vozu 
nv nákladní vůz
vj volná jízda

Velmi častou přepravou je ž, také se často uvádí v neděli VLP, úp i ž. Na Krnovsku se listovní přeprava 
prováděná železničním zaměstnancem týkala těchto vlaků a dnů:
  Opava –  Krnov  4.16 – 5.08 každý den 
 Krnov –  Albrechtice  6.30 – 6.53 Po – So 
 Krnov –   Opava  7.37 – 8.27 každý den
  Opava – Cvilín  8.06 – 8.56 Út – So
 Krnov –   Olomouc 14.49 – 17.36 Po – Pá 
 Krnov –   Opava 14.50 – 15.41 Po – Pá
 Krnov –   Opava 17.22 – 18.16 Po – Pá
  Opava –   Olomouc 18.01 – 20.24 Po – Pá 

Tato služba určitě fungovala před r. 1955 a pokračovala stále. Podle sdělení náměstkyně přepravy žel. 
stanice Krnov byla  součinnost pošty a ČSD „ze zákona“, tj. trvalá a víceméně ústní. Otázkou je jen častost. 
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c. A U T O P O Š T Y
Podle Přehledu poštovních kurzů silničních z r. 1957 jezdil jeden kurz, č. 2692, z Opavy do Krnova 

a zpět. V pracovní dny (Po–Pá) od PÚ Opava 2 (  nádraží Opava-  západ) do Krnova 1 a pak do vesnic: Brantice–
Krasov– Zátor–    Lichnov–Brumovice u Krnova–  Úvalno–Býkov–Láryšov. Ve dvou posledních vyložil ve 12 h. 
brašny pro doručovatele, pak jel přímo k poště   Krnov 1 a  přes    Skrochovice do Opavy 2. Znova vyjížděl 
v 16 h. z Opavy 2 přes    Skrochovice do Úvalna–Brumovic u Krnova–Lichnova–Zátora–Krasova–Brantic
–Krnova 1–Opavy 1 s příjezdem v 19.50 do Opavy 2. V sobotu byly časy poněkud upraveny, hlavně cestou 
zpět, nebo� odpadla trasa přes vesnice a příjezd do Opavy 2 byl v 16.10. V neděli se uskutečnila pouze jízda 
z Krnova 1 do Opavy 2.

Další každodenní kurz č. 2679 jezdil z Krnova 1 přes   Krnov 4 (   Chomýž)–Kr. 
Loučky– Hoš�álkovy– Město  Albrechtice– Hynčice–Holčovice–   Spálené do Heřmanovic (8.10–10.10), zpět do 
Krnova 1 v čase 16.21–18.20. Cesta zpět se v sobotu konala dříve (12.00–14.03), rovněž tak i v neděli (10.25–
11.50).

Třetí kurz č. 2680 jezdil jen v pracovní dny:   Krnov 1–Krnov  nádraží  M.  Albrechtice–  Třemešná
–  Jindřichov– Janov–Liptaň–Sl. Rudotice–Bohušov–  Osoblaha v čase 7.25–10.40, zpět v Po–Pá 15.40 –18.40, v So 
11.10–14.10.

Čtvrtý kurz č. 2681 jezdil jen v neděli a přepravoval noviny. Trasu   Krnov 1–Krnov  nádraží –
M.  Albrechtice– Rudíkovy–  Třemešná–  Jindřichov– Janov–  Jindřichov–  Vysoká–  Pitárné–   Dívčí Hrad–  Osoblaha–
Bohušov–Sl. Rudol-tice–Liptaň projel v čase 7.25–11.05; z Liptaně v 11.10 zpět do Krnova jel bez zastávky 
s příjezdem v 11.55.

Ze skupiny B nejezdilo tehdy žádné vozidlo. Do skupiny C patřil kurz č. 2677, motocykl ČSP. Existoval 
vedle pěších pochůzek a jezdil z pošty   Krnov 1 na  nádraží a zpět dříve než pochůzky: v Po–Pá 14.40–14.45, 
zpět 14.55–15.00; další v 17.10–17.15, zpět 17.25–17.30.

Tento stav poštovní dopravy se udržel asi až do r. 1960. Při územní reorganizaci došlo zároveň i k novému 
směrování kurzů. Brumovice přešly k opavskému okresu,     Lichnov se Zátorem dostal na starosti bruntálský 
kurz a z bývalého jesenického okresu byly ke krnovskému kurzu přidány    Zlaté Hory a Ondřejovice. Obě 
poslední pošty zůstaly u krnovské pošty i po znovuvzkříšení jesenického okresu. Protože se mi nepodařilo 
zhlédnout žádný dokument ani Přehled silničních kurzů z r. 1960, nemohu tvrdit, zda se změna uskutečnila 
v onom roce; nejpozději však k novému směrování AP muselo dojít v následujícím roce. Podle pozdějších 
Přehledů silničních kurzů došlo k přečíslování autokurzů; místo čísel přes 2600 to byla řada 140–146, 148–151 
a tento počet byl vyšší než předcházející.

Autokurzy 140–146 byly základní a pokrývaly kromě Krnova (jízdy na nádraží a zpět, noviny, balíky) 
celé široké okolí. Č. 148 směřoval jen do  Dubnice, č.149 do Červeného dvora, č. 150 byl autobus ČSAD do 
Zlatých Hor a č. 151 byla pochůzka ve Zl. Horách z pošty na nádraží. Tento přehled je jen velmi stručný, víc 
se mi nepodařilo zjistit.

Poměrně nejúplnější údaje mám až od r. 1984 do současnosti. Směrování autokurzů i časů jízd se 
měnilo v průběhu let jen minimálně. Není-li uvedeno jinak, směry a čas platí pro dny pondělí až pátek.
č. 140    Krnov 1 – nádraží a zpět
č. 141  Krnov – rozvoz novin
č. 142  Krnov – doručování balíků, svoz a rozvoz od hromadných uživatelů (Řempo, Slezanka aj.)
č. 143  Krnov–  Úvalno–Brantice–Krasov– Krnov (v sobotu navíc kvůli novinám ještě Červený Dvůr, Býkov,  Dub

nice,  Guntramovice) 
č. 144  Krnov–Mšsto  Albrechtice– Hynčice–Holčovice–  Heřmanovice–   Zlaté Hory–Ondřejovice–Horní Údolí–

Rejvíz–Zl. Hory a zpět; totéž v sobotu  
č. 145 jen v sobotu, rozvoz novin:  Krnov–  Chomýž–Krásné Loučky– Hoš�álkovy– Vraclávek–  Třemešná

–  Jindřichov– Janov–  Jindřichov– Arnultovice–  Vysoká–  Pitárné–M.  Albrechtice–    Burkvíz–Česká Ves–  Žáry
–M.  Albrechtice– Krnov 

č. 146    Krnov 1–nádraží– Hoš�álkovy–Kr. Loučky–  Třemešná–  Jindřichov–  Osoblaha–Bohušov–Sl.    Rudoltice–
Liptaň–M.  Albrechtice– Krnov, odpoledne totéž znova pro svoz (vynechány  Hoš�álkovy, Kr. Loučky 
a  Krnov nádraží) 

č. 147 jen v sobotu, rozvoz novin:    Krnov 1–nádraží–Liptaň–Bučávka– Horní Povelice–Slezské    Rudoltice
–Bohušov–  Osoblaha– Slezské Pavlovice–  Hlinka–D. Hrad–M.  Albrechtice–Linhartovy–  Krnov 

č. 158  Krnov – doručování balíků, rozvoz tisku
č. 159  Krnov – sběrné jízdy (hromadní uživatelé)
č. 121 v odpoledních hodinách (16.00–19.30)  Krnov–Bruntál– Krnov do r. 1994 

od r. 1994 do r. 1996 (16.30–1.40)  Krnov–Bruntál– Krnov–  Opava 2–Ostrava 2–  Opava 2–Bruntál
–   Krnov 1; od r. 1996 zrušen. Místo něho zřízen

od roku 1945
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č. 76 v Po–Pá  Krnov–  Olomouc 2 s noclehem–Bruntál 1–železniční stanice–   Krnov 1 (17.50–4.50) a
č. 76n v neděli  Krnov–Bruntál–  Olomouc 2–Bruntál–železniční stanice–   Krnov 1 (23.00–4.50)

Od 29. 5. 1995 začala jezdit místo VLP 664 Olomouc–  Krnov a zpět   autopošta 1077 Olomouc –  Krnov 
a zpět. Své stanoviště měla  přímo u pošty nebo před synagogou (Barevná příloha obr. 7), a proto od tohoto 
dne přestaly všechny jízdy z PÚ Krnov  1  na nádraží a zpět. Na trase  autp 1077 jezdil běžný poštovní autobus 
zn. Škoda, SPZ OLA 51 98. (Měl typické znamení v logu pošty na zádi auta: v názvu Česká pošta bylo Č 
přelepeno na H.) Od začátku roku 1997 tu pak jezdily střídavě různé autobusy stejného typu, dokonce několik 
dní i jeden autobus vypůjčený z Přerova. Na trase autokurzu 76 a 76n jezdil od počátku až do 18. 6. 1996 krytý 
nákladní automobil zn. LIAZ, SPZ OVC 06 59 (Barevná příloha obr. 8). Od následujícího dne jezdily místo 
něho 2 Avie. Autopošta však neměla dlouhého trvání; v rámci šetření, automatizace provozu a soustře�ování 
zpracování zásilek do velkých center byla zrušena. Naposledy jela v sobotu 17. května 1997, celé dva týdny 
před skončením jízdního řádu 1996/7.

Od 19. května 1997 se zkoušel nový způsob přepravy. Oficiálně byl zahájen až 1. června 1997, kdy 
začal platit nový grafikon přepravy. Zásadní změna tkvěla v tom, že přeprava pošty z Olomouce a zpět byla 
větším dílem přesunuta na silniční kurzy oblastní přepravní sítě, jak k tomu došlo v celé republice. Krnovská 
pošta odvážela zásilky dvěma kurzy.

První:
 A-P 781.1  Krnov 17.00 h., Bruntál 17.30–18.00,   Olomouc 19.00.
 A-P 781.2   Olomouc 21.20, Mošnov letiště 22.45–1.50,   Olomouc 2.55. Od července nečekalo auto na letišti, ale 

jezdilo se zásilkami na poštu Ostrava 2 (hlavní nádraží) a zase zpět na letiště.
 A-P 781.3   Olomouc 4.45, Bruntál 5.45–5.55,  Krnov 6.35 (v JŘKP je chyba tisku). Tento kombinovaný kurz 

vozil hlavně listovní a jiné pilné zásilky.

Druhý:
 A-P 787.1  Krnov 18.45, Bruntál 19.15–20.00,   Olomouc 21.00 h. 
 A-P 787.2   Olomouc 22.15, Přerova 2 (nádraží) 22.45–23.15,   Olomouc 23.45. 
 A-P 787.3   Olomouc 2.45, Bruntál 3.45–4.05,    Krnov 1 4.35. Tento kurz vozil běžnou poštu a obyčejné balíky.

 Oba kurzy jezdily v pracovní dny s dojezdem v sobotu. V JŘKP je uveden i pondělní kurz Krnov–
Olomouc a zpět (  2.30–6.30), ale  je to chyba tisku: ve skutečnosti to byl kurz Bruntál–Olomouc a zpět.   V sobotu 
přivážel a odvážel poštu olomoucký kurz A-P  789.0: vyjížděl v 9.30, do Krnova přijížděl v 11.20. Navracel se 
ve 12.00, v Olomouci byl v 13.50 h.

S novým grafikonem dopravy od 1.6.1998 zůstal rozvoz pošty po svěřeném území stejný a změny 
byly nejvýš minutové na nezměněných trasách, zato se podstatně změnily kurzy dovozu a odvozu pošty do 
Olomouce.

Od začátku r. 1999 převzal kurz AP do Třemešné Bruntál, od 1. 1. 2000 zajiš�ovala veškeré krnovské 
kurzy přímo Olomouc. Časy   příjezdů a odjezdů zůstaly zhruba stejné.

Od 1. 1. 2000 jezdí do Krnova tři AP z Olomouce. První ráno přijíždí v 5.15, druhá v 6.15, třetí ve 13.20. 
Odjezdy jsou opět postupné: v 15.50, 17.15 a 18.45. V sobotu odjíždějí ve 12.00. Jedna AP Krnovem projíždí 
v 15.35.

17. 3. 1999 dostala pošta Krnov 1   dva nové vozy Avia Turbo,  skříňové.
Od 1. 7. 1999 má Krasov jako satelitní pošta výjimečně přiděleno osobní auto, k ostatním poštám jezdí 

AP.
Od 1. 1. 2000 přešli řidiči od Dopravního závodu zpět k poště Krnov 1   jako balíkoví doručovatelé.
Při  rozvozu poštovních zásilek se uplatnila řada různých typů automobilů. Ten nejstarší hned po válce 

byl německý, zn. Fenomen. V r. 1948 přibyl Aero 150, po něm 3 Garanty (Příloha obr. 11) a ještě později 
3 Barkasy. Od 8. 1. 1975 byly nasazeny automobily Robur 3000 a od 4. 9. 1975 i Škoda 1203 (dodávky, pro 
menší zátěž). V r. 1976 byly dodány 2 Avie 30 a byly přiděleny jako nově zřízené pojízdné pošty (od 1. 9. 
1976). Další Avie 30 byly nasazeny do provozu 30. 8. 1982, rok nato nákladní auta IFA (zanedlouho však byla 
vyřazena). V r. 1989 přišly Avie 31 a byly opět zařazeny jako pojízdné pošty. Po deseti letech provozu jsou 
však v nedobrém stavu a stává se, že bývají nepojízdné. Pro tento druh pošty se začíná uvažovat o patřičně 
upravených Fordech Transit. Další přírůstek dostala pošta Krnov 18. 9. 1997. Je to velká dodávka  Ford Transit, 
která vozí skoro všechno. Jezdí po Krnově i na kurzovní tra� do Mošnova a zpět. Řidiči se shodují v tom, že 
na přepravu balíků není dost vhodná a na listovní zásilky by stačilo i menší auto. Zatím poslední přidělené 
nové vozidlo je Avia 31 Turbo od 23. 2. 1998.
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Pojízdné pošty měly tyto trasy:
Trasa 1.: Červený Dvůr–Býkov– Dubnice–Láryšov– Guntramovice–    Ježník– Vraclávek– Staré Purkartice– Krnov
Trasa 2.: Bučávka– Horní Povelice–   Dívčí Hrad–  Pitárné–  Vysoká–    Bartultovice– Krnov (od 1. 6. 1996 byla 

vypravována z M. Albrechtic a tam také končila).

Od 1. 7. 1999 se částečně změnila trasa pojízdné pošty 1 (Krnov): Krnov -   Chomýž - Krásné Loučky 
-    Hoš�álkovy -  Staré Purkartice -  Vraclávek -  Hoš�álkovy - Krnov; byly vynechány Býkov,  Dubnice,  Láryšov 
a  Guntramovice.

Poznámka k pojízdné poště 2: v r. 1995 měli zkušebně asi na půl roku k dispozici služební laptop. 
1. 9. 1999 byla zrušena pojízdná pošta Krnov, od 1. 10. 2001  Albrechtice a místo  toho zavedeno 

motorizované doručování.
Podobně jako s Českými drahami měla pošta Krnov 1   sepsánu dohodu o přepravě  autobusových zásilek — novin 

s krnovským podnikem ČSAD. Poslední dochované smlouvy jsou z let 1989-92. Týkají se linky 701 60 z Krnova do Zlatých 
hor, spoje č. 1, odjezd ve 4.25 h. Vozilo se jí 7, od 28. 9. 1990 8 ks novinových balíků v Po – Pá do zastávky Zlaté hory-
Jednota. Tato přeprava skončila v květnu 1992 po reorganizaci PNS.

Pro lepší představu otiskuji zde mapku Krnovska se zjednodušenou silniční sítí. Zakresleny jsou tu 
především silnice, po nichž jezdily a dosud jezdí poštovní automobily. 

od roku 1945
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Na několika fotografiích jsou zobrazeny dopravní prostředky ambulantních pošt: poštovní vagon z 80. 
let, poštovní autobus, Garanty, nákladní LIAZ a vzpomínka na poštovní dvoukoláky. (Příloha obr. 8, 11, 
barevná příloha obr. 5-8)

 V těsné souvislosti s trasami poštovních autokurzů bylo zavedení poštovních směrovacích čísel a jejich 
přidělení jednotlivým poštám. Při pozdějším rušení PÚ se čísla ostatních neměnila.

čísla nad 10: bruntálský kurz přes H. Benešov
čísla nad 70:  Krnov -  Hynčice -    Zlaté Hory
čísla nad 80:  Krnov -  Hoš�álkovy -  Janov
čísla nad 90:  Krnov -   Osoblaha s nejbližším okolím Krnova

Bohušov 793 98 Krasov 793 94 Sl.    Rudoltice 793 97
Brantice 793 93    Krnov 1 794 01   Třemešná u Kr. 793 82
Býkov 793 92    Krnov 2 794 02   Úvalno 793 91
  Heřmanovice 793 74    Krnov 4 794 04  Zátor 793 16
Holčovice 1 793 71    Krnov 5 794 05
Holčovice 2 793 72     Lichnov 793 15
 Hoš�álkovy u Kr. 793 81 Liptaň 793 96
 Hynčice u Kr. 793 73 M.  Albrechtice 793 95
 Janov u kr. 793 84   Osoblaha 793 99 Ondřejovice 793 75
  Jindřichov u Kr. 793 83   Pitárné 793 85    Zlaté Hory 793 76

K pojízdným poštám uvádím jednu zajímavost. V 80. letech byli všichni řidiči těchto kurzů vybavováni pistolí 
na ochranu své osoby a nákladu. V té době se totiž rozšířilo loupežné přepadávávní pošt i poštovních aut. Jak jsem se 
doslechl, téměř všichni řidiči měli na osobní zbraň svérázný názor. Pistoli při sobě nenosili, většinou ji v autě někam 
zastrčili a dokonce se stávalo, když bylo nařízení zrušeno a zbraně se vracely, že ji nemohli najít.

V posledních letech se ještě více rozmohly krádeže na poštách i v poštovních kurzech. Bezprostředně po velké 
krádeži na poště Olomouc 2 byly   počínaje 29. prosincem 1997 oba noční kurzy z Krnova vybaveny mobilními telefony 
značky Ericson. Jimi lze vyvolat spojení již po stisknutí jednočíselného kódu.

4 .  PROVOZ

a. B U D O V Y
V poválečné době docházelo v některých obcích ke změnám v umístění PÚ. Přesné důvody u většiny 

změn už dnes nelze zjistit. Změny jsou zachyceny v heslech Rejstříků, velmi málo v zápisech zasedání rad 
MNV či veřejných schůzí; o důvodech změn mlčí oba prameny. Můžeme se jen dohadovat, zda ke změnám 
došlo v důsledku poškození budov, odmítnutím nových vlastníků na pronájem nebo z jiných důvodů.

Jeden z prvních zápisů v R 1945, oddělení Inspektorát, uvádí protokoly zajištění PÚ ve Fulštejně, 
Bartultovicích, Pitárném, Dolních Holčovicích, Rudolticích, Heřmanovicích, Třemešné, Kutlberku a garáží 
v Albrechticích, v Janově se jedná o přidělení budovy (zprávu podal PÚ  Albrechtice). Jiná zpráva z října 
1945 upřesňuje i čísla budov:  Albrechtice č. 5,   Heřmanovice č. 478,  Janov č. 11,     Kobylí č. 77, Kutlberk č. 
252,    Rudoltice č. 38 a   Třemešná č. 165.

V některých z uvedených obcí byla pošta zrušena bez předchozího otevření, ve zbývajících se úřady 
přestěhovaly. Z okrsku krnovského se podobná zpráva nezachovala. S postupným osidlováním vesnic 
docházelo k stěhování úřadů, někdy až čtverému. Do r. 1948 se situace stabilizovala a ke změnám pak 
docházelo vzácně.

ŘP se snažilo získat budovy, v nichž úřadovala pošta, do svého vlastnictví. V některých obcích se jí to 
podařilo, jednalo se většinou o konfiskáty. Přesto se jich postupem času většina dostala opět do vlastnictví 
soukromníků. Asi byla údržba domků málo rentabilní a nájem 2 místností přišel levněji.

V Příloze jsou vyobrazeny některé budovy pošt, většinou z let 1996–98. 
 Albrechtice u Krnova,  Město  Albrechtice 
 Pošta zůstala ve stejné budově jako dříve a sídlí v ní dosud (Poštovní ulice č. 5, čp. 55). Podle údajů 

z r. 1948 poště patřily domy č. 55 a 146. K velké modernizaci vnitřního vybavení došlo v r. 1986, mj. byla 
u přepážek instalována neprůstřelná skla. Budova patřila spojům, konkrétně od 80. let telekomunikacím, 
protože je tam umístěna ústředna pro bezdrátové telefonní spojení na Osoblažsko. Pošta sídlí v přízemí 
a platí dnes Telecomu nájem. Na zahradě stojí anténní stožár, nyní už nefunkční, protože signál jde od 
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r. 2002 mimo město. Příjezd pro poštovní auta byl upraven z boční ulice. (Barevná příloha obr. 21)
    Bartultovice 
 Budova nezjištěna, pošta nebyla obnovena.
Brantice 
 Pošta zůstala ve stejné budově u křižovatky do Radimi, v domě obecního úřadu (dříve MNV), kam se 

přestěhovala ve 30. letech. 
Brumovice ve Slezsku, Brumovice u Krnova 
 V kronice Brumovic se na str. 86 píše: Po osvobození v r. 1945 byly soukromé byty zrušeny a uvolněných 

místností používá jako úřadoven MNV a stanice SNB. Jednalo se o dům obecního úřadu č. 75 a v něm mj. 
o byt poštmistra; pošta zůstala ve stejné místnosti jako dříve a je tu dosud (tj. od vchodu vpravo). 

Býkov  
 Podle sdělení místní občanky byl PÚ (a asi i poštovna) vždy v č. 5, u točny autobusu.
   Dívčí Hrad 
 Budova nezjištěna, pošta nebyla obnovena.
  Dolní Holčovice, Holčovice, Holčovice 1 
 V srpnu 1946 byl PÚ přemístěn do jiných místností, 12. 7. 1947 se přestěhoval do nových místností [R]; 

bohužel se neví, odkud kam. Podle druhé zprávy rovněž z července se dá předpokládat, že se jednalo 
o stěhování v rámci stejné budovy, a to č. 175, vedle bývalého hostince, kde byl PÚ od začátku tohoto 
století a kde je dodnes.  
Budova je od konce 40. let majetkem pošty. (Barevná příloha obr. 19)

Fulštejn, Bohušov 
V březnu 1946 (R): vnitřní úpravy PÚ a návěstní tabule (asi žádost). 
18. 9. 1946 Rada MNV: žádosti ŘP Opava o dům   č. 50 s parcelami 
se vyhovuje.  
Srpen 1947 (R): žádost o dům č. 55 pro poštovní správu. 

 30. 8. 1947 Rada MNV: Přípis ŘP ze dne 19. 8. 1947 týkající se 
domku č. 55 se vyřídí až po zprávě Zemského finančního úřadu 
v Brně, která ho má zajištěn a obydlen. V lednu 1948 (R): budova 
č. 50 (?) 
15. 6. 1948 Rada MNV: Budovu č. 50 zajistí MNV pro byty SNB nebo 
PÚ, učitele.  
MNV I, k. 2, i. č. 42: Podle nájemní smlouvy z března 1950 se od 
MNV pronajímají pro PÚ 2 místnosti s příslušenstvím v domě čp. 15 
(je tu také MNV). Pošta je tu dosud, přístup do budovy je ze zadní strany. 

  Heřmanovice 
 ?.1945 (R): PÚ z budovy č. 160 do č. 478  

červenec 1946 (R): přemístění PÚ do č. 478 
únor 1947 (R): žádost o urychlené převzetí budovy č. 478 pro PÚ 
Zápisy z Rady MNV [MNV   Heřmanovice I, i. č. 1]: 
Začátek 6. 1947: v domě č. 131 soustředit SND (asi SNB), MNV a poštu. 
5. 8. 1947: připravit místnosti pro poštu v domě č. 131 dobrovolnou pracovní povinností. 4. 9. 1947: vyřídit 
již jednou dohotovené místnosti pro poštu. (?)Podlahu vytrhá Vrba [zdejší poštmistr – R.H.] zdarma za 
dříví. 
1. 10. 1947: uspíšit adaptaci pošty. 
14. 10. 1947: zadat stolařské práce pro poštu a školu 
9. 12. 1947: Václav Volf odpracoval 40 hodin na nové poštovní budově. Urgence na stolařskou práci   
na poště. Do soboty 13. 12. bude.  
18. 12. 1947: zařídit topení v adaptaci budovy pošty uklizečkou. 
MNV I, k.1, i. č. 56: V seznamu konfiskovaných domů (bez data) dům čp. 131 užívá MNV a pošta;   
poštmistr Fr. Vrba má vlastní domek č. 139. Pošta dodnes sídlí v domě č. 131, který patří obci. 

 Hoš�álkovy u Krnova  
R říjen 1945: PÚ umístěn (?!), následuje  
? 1945: zajistit vhodnou budovu.  
MNV I, i. č. 6 3. 5. 1946 : ŘP si vyžádalo soupis veškerého zařízení  domku č. 37 – PÚ. Byl psán poštmistrem 
a dán kvůli správnosti údajů k podpisu předsedovi MNV. 
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7. 1. 1948: ŘP žádá o příděl objektu pro účely poštovní správy (heslo v R, leden 
1948: národní správa – dům č. 37) 
Rada MNV: 15. 1. 1948 MNV žádá dodatečně o přidělení budovy č. 37 MNV I, i. 
č. 74 a 80: Jak to vlastně bylo: Dům č. 37 mělo v národní správě ŘP (výdaje za 
opravy, příjem za užívání bytu). Byt o třech místnostech s příslušenstvím je 
užíván od 15. XII. 1945, dekret na nár. správu má datum 15. V. 1946. 
O domek žádala i obec, ale nakonec jej koupil poštmistr Fr. Hruška, snad 18. 1. 
1950. Je to onen dům z r. 1916, kdysi patřící velkostatku, v němž byla pošta i za 
I. ČSR. Umístění budovy vyplývá z nákresu podle katastrální mapy (přímo proti 
silničnímu mostu přes potok, parcela č. 68). Dnes má dům číslo 71. PÚ se odtud 
přestěhoval do budovy MNV, poté obecního úřadu (č. 77), kde funguje od 1. 3. 
1983.

 Hynčice u Albrechtic,  Hynčice u Krnova  
R ? 1945 — přemístění PÚ (?!) 
MNV I, k. 2, i. č. 71: Podle seznamu domků, určených ke konfiskaci, je v čp. 147 umístěn poštovní úřad 
a uživatelem domku je poštovní správa. Ve složce „zemědělské usedlosti“patří k tomuto domku ještě kůlna 
a zahrada. Oba doklady jsou bez data, ale na základě dalších okolností se dá soudit, že jsou asi z r. 1946.
R leden 1947 a 1948 – pošta je v domě č. 147 
MNV I, i. č. 78: 7. 1. 1948 žádá ŘP přidělení objektu pro účely poštovní správy:  
…..Poštovní správa žádá….. čp. 147 pro umístění PÚ a ubytování poštovního zaměstnance. Tento dům náležel Alfredu 
Teuberovi německé národnosti ….MNV pověřil čsl. stát (poštovní správu) národní správou tohoto objektu. Ježto jeho 
získání do vlastnictví ….poštovní správy je v zájmu řádného chodu poštovního, telefonního a telegrafního provozu 
svrchovaně naléhavé, žádá poštovní správa, aby ….(údaje) byly přiděleny …. poštovní správě. 
Dům byl skutečně předán poště (doklad jsem nenašel) a bydlel v něm vedoucí pošty. Dlouhá léta tu sloužil poštmistr 
Dubový, který sem nastoupil jako mladý úředník již ve 30. letech a o jehož trápeních jsem psal ve 2. dílu této Historie. 
Na jaře r. 1984 byl dům prodán a pošta přemístěna do budovy obecního úřadu, stojící o něco níže v blízkosti školy. 
Z čelního pohledu byla původně v místnostech vpravo, od 1. 11. 1995 funguje na levé straně.

 Janov u Jindřichova,  Janov u Krnova 
 Zdejší pošta má asi nejpestřejší poválečnou historii. 
 MNV  Janov I, k. 6 a 7, FNO : Podle seznamu domů ze 17. ledna 1946 je pošta v čp. 251, což byla stará 

budova. Protože nevyhovovala požadavkům, poštu zařídili v domě čp. 11, to prý byla novostavba; výměr 
byl ŘP poslán 30. 1. 1946. Avšak již v červenci téhož roku inspekce ŘP v Opavě zjistila, že dům čp. 11 se 
nehodí pro poštovní účely. Provozním potřebám by vyhovoval dům čp. 187, v němž je finanční stráž (podle 
seznamu domů z r. 1946 je to č. 178). Kdyby se tento úřad přestěhoval, žádají o zajištění budovy pro poštu. 
(16. 7. 1946.)

 4. 1. 1947 žádá PÚ v Janově z příkazu ŘP v Opavě o národní správu nad budovou čp. 250, protože nynější 
umístění (čp. 11?) je z důvodů bezpečnostních, zdravotních a reprezentace pošty naprosto nevhodné.
Rada MNV 16. 1. 1947: Debata o čp. 250. Poštovní správa žádá 4. 1. 1947 o tuto budovu; ta musí být 
postoupena poštovní správě, nebo� jde o veřejný zájem. 
k. 6 : 18. 1. 1947 MNV sděluje PÚ, že 15. 1. 1947(?) bylo žádosti vyhověno a poštovní správa může začít 
s úpravami ještě před vydáním výměru. Podle jiného dokumentu poštmistr podepsal slib o domu č. 250 
20. ledna 1947, na kopii téhož dokumentu je černě překlepnuto na psacím stroji datum na 2. dubna 1947. 
Zároveň je tu i soupis inventáře. 
R 1947 únor: Dům čp. 250 převzat pod národní správu ČSP. 
Rada MNV  25. 2. 1947: Ohnivzdorná pokladna má být převezena z č. 250 na MNV. 
  22. 3. 1947: Žádost firmy Křepelák o č. 250 — odpově� MNV: až ŘP bude mít zajištěn domek. 

  10. 4. 1947:  Poštovní správa nemá dosud pro své účely budovu.  
V k. 6 je žádost pana Křepeláka podána 21. 3. 1947 a odůvodněna tím, že poštovní správa od této budovy 
upouští.   

Snad kvůli těmto tahanicím se hledaly další varianty umístění PÚ. Zápisy ze schůzí Rady MNV jsou 
nejasné, jen je jisté, že se jednalo o domech čp. 251 a 136. ŘP v Opavě proto požádalo u osídlovacího úřadu 
v Praze o přidělení čp. 136 do vlastnictví a 27. 6. 1947 dostalo MNV v Janově od ŘP sdělení, že žádosti bylo 
vyhověno.
 Zjištěné dokumenty činí průběh úprav a stěhování nepřehledným. 

R 1947 listopad: PÚ přestěhován do č. 136 
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Rada MNV: 30. 12. 1947 PÚ žádá o vydání dekretu na dům č. 136. To však nejde, dokud Ústřední správa 
pastvin v Jeseníku neprohlásí, že o něj nemá zájem. (PÚ musel znova dodat vyjádření družstva.) Následují 
údaje z různých fasciklů MNV a Rady MNV. Podle seznamu národních správců konfiskovaných domů 
z 23. 10. 1947 vyplývá, že dům č. 136 má v národní správě „Pošta“. Č. 250 a 251 jsou neobydlené. Zápisy 
z R 1948 pak oznamují: leden – dům č. 136, duben – nová budova č. 251.

Podle seznamu konfiskovaných domů z 15. 6. 1948 patří mezi ně domy č. 136 i 250. Z dalšího 
seznamu dosud volných domů (asi 5. 3. 1949) se dovídáme, že volné jsou dosud domy č. 250 (konfiskát), 
č. 251 a č. 136. V záznamech o výměrech na jednotlivé budovy [k. 6] jsou údaje, které celou situaci ještě 
zatemňují. Slib národního správce na dům čp. 136 podepsal 1. 12. 1947 přednosta PÚ Josef Hejra a doklad 
o převzetí domu pro poštovní správu 20. 2. 1948 asi tentýž (uchovala se jen kopie bez podpisů a razítek). 
Ve složce POŠTA sděluje ŘP Op 27. 6. 1947, že zažádali u osídlovacího úřadu v Praze o přidělení domu 
čp. 136 do vlastnictví Čs. státu – poštovní správy. Chtějí tam umístit PÚ a ubytují přednostu. Slezské horské 
pastevní družstvo s převodem souhlasí, opis je připojen. Charakteristika domu: je to rodinný domek vilového 
slohu o 5 místnostech, novostavba z r. 1936, dřívější vlastník Josef Ligotky. Pak následuje několikaletá 
mezera, až podle dokladu z 14. 4. 1956 v i. č. 70 se dá usoudit, že pošta je dosud v č. 136. 
14. 5. 1956: Rada ONV povoluje stavební úpravy v č. 40, a to zřízení automatické tf. ústředny a obnovu bytu.
24. 8. 1956: Krajská správa spojů sděluje MNV, že pronájem místností ve spojovací budově č. 40 je možný 
(pro poradnu a knihovnu), až budou dokončeny stavební úpravy a přestěhován PÚ. Č. 136 pak hodlají předat 
MNV do operativní správy. 

25. 6. 1957: Krajská správa spojů sděluje MNV v Janově, že získala dům č. 40 od Zemědělské učňovské 
školy v Janově. (Přestěhování se uskutečnilo asi těsně před tímto datem.) Dům č. 136 nabízejí MNV.

Budova je dodnes vlastnictvím pošty. V průběhu let došlo pouze ke změně místností: zatímco původně 
byla pošta od vchodu vpravo, od r. 1984 je v místnostech vlevo. (Příloha obr. 36)
  Jindřichov,   Jindřichov u Krnova 

Je to jediná pošta, o jejíž budově není v písemných dokladech sebemenší zmínky. Je umístěna v budově 
naproti škole, kde je i spořitelna. Budova je vlastnictvím pošty. (Barevná příloha obr. 23)

    Kobylí u Krnova, Krásné Loučky,   Krnov 5 
R 1945 září 1945: budova PÚ uvolněna,  pošta přestěhována (odkud? kam?) 
MNV I, i. č. 32 11. 10. 1945: celá budova č. 77 je zabavena pro poštovní účely. O vnitřním zařízení bytů 
rozhodne ŘP. Pro PÚ byly zabaveny věci od lesního Gudricha a od p. Scharberta (č. 77) nástěnné hodiny.
R 1945 listopad 1945 – oprava budovy (které?) 
MNV I, i. č. 35 Podle soupisu domů z května či června 1946 není č. 77 ani jiný dům zanesen jako PÚ (jak 
v     Kobylí, tak v Krásných Loučkách). Úřední budovy jsou jen MNV, nádraží, obecná škola, chudobinec.

 Podle protokolu ze 14. 4. 1946 se dům č. 77 postupuje do správy poště (je tu popis domu, místností, 
inventáře), pro PÚ se vyčleňuje 1 místnost. 

 R 1948  leden 1948: pošta je v domě č. 77, obsazená jedním zaměstnancem.   
  červen 1948: povolení oprav PÚ. 

MNV I, i. č. 35 MNV se táže 10. 8. 1948 na ŘP, zda tento dům chtějí do vlastnictví.  
ŘP odpovídá 17. 8., že ano. Pak došlo k dalšímu jednání a 18. 1. 1950 bylo rozhodnuto o odevzdání domu 
a parcely ve prospěch ČSP; zápis o předání je z 28. 4. 1950. 
Pošta sídlila v tomto domě (vedle bývalé školní tělocvičny) po celou dobu trvání; v r. 1986 byl
domek prodán, 1987 byl postaven přístavek jakožto úřadovna poštovního střediska. Při přečíslování domů 
v obci dostal domek číslo 9. (Příloha obr. 37)

Krasov
 Umístění pošty po válce není známo. Dnes si ti nejstarší pamatují až dobu, kdy byla zrušena. Jediná zpráva 

pochází z obecní kroniky (SOA K, a to až z roku 1970): PÚ je v přízemí domu č. 26 (v 1. poschodí je MNV). 
Pošta v tomto domě úřaduje dosud, od vchodu vlevo.

Krnov 1     
 Pošta setrvává stále v budově  postavené v r. 1912 na Minoritním náměstí (v mezidobí Karla Marxe). 

V průběhu let bylo modernizováno vnitřní zařízení. Léta 1950–80 jsou dnes zahalena tmou — nikdo si 
nepamatuje, kdy byly jaké úpravy provedeny. Jediný dokument leží na poště a ten se týká nočního trezoru. 
Byl vestavěn do rohu budovy při ústí uličky Fr. Sokola-Tůmy r. 1965 a dnem zapuštěn do země; přístup 
k němu byl po schodech dolů z hlavní pokladny. Byl určen k opožděným odvodům tržby po skončení 
úředních hodin a jako nepotřebný zrušen 1. 2. 1995. Rozmístění přepážek po osvobození zůstalo stejné jako 
před válkou a udrželo se asi až do 70. let. K jedné větší změně kromě jiných došlo někdy v 60. letech, kdy 
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byla balíková přepážka přestěhována na místo, kde je dodnes. Pamětníci těchto dob sice žijí, ale nové 
změny překryly ve vzpomínkách původní stav, takže popis přepážek s nákresy nemusí odpovídat 
skutečnému tehdejšímu stavu (Příloha obr. 20-23). Největší úpravy byly provedeny od února 1984 do září 
1985 (Příloha obr. 32). Pro veřejnost se staly viditelné především nové přepážky s velikými skly, čímž se 
dvorana značně prosvětlila, a obložení sloupů ve dvoraně. V hlavním vstupu na poštu byly vyměněny 
dveře tzv. lítací za obyčejné dvojkřídlé, plechová vlnitá roleta (s kterou se už dalo pracovat jen obtížně) se 
přestala užívat a navíc byla instalována skládací mříž z tyčového železa. Dále byly zabudovány nové rozvody 
elektřiny, a co bylo důležité hlavně pro zaměstnance — zlepšila se hygienická zařízení. Po dobu úprav se 
celá pošta přestěhovala do budovy na kluzišti, která byla tehdy téměř neužívaná. Další úpravou interiérů se 
stalo osazení přepážek bezpečnostními skly v prosinci 1992. Protože i fasáda budovy nebyla po desetiletí 
opravována, od dubna do října 1995 dala budovám pošty i přilehlé tf. ústředně nový, barevný kabát fa. 
Glanc ze Zátora. (Barevná příloha obr. 11) Poslední, jen drobné úpravy a dodělávky ještě probíhaly od 
května do července 1996. V tomto roce po sundání kopule našli zedníci starou písemnost, rozpadlou 
a nečitelnou. Po zhotovení nové kopule do ní vložili malou zacínovanou skřínku se zprávou o opravě. 
Zpráva obsahuje datum, firmu a jména pracovníků, kteří pracovali na opravě budovy. Současně do schránky 
vložili několik drobných mincí, které posbírali mezi sebou. 

 Zatím poslední úpravy interiérů byly provedeny ve dnech od 25. listopadu 1997 do 26. ledna 1998 včetně. 
(Barevná příloha obr. 14-16) Úpravy začaly přípravnými pracemi a instalováním nové kotelny na plyn. Pro 
náročnost prací ve vestibulu bylo nutno poštu zavřít o sobotách po celou dobu úprav. Během prací byla 
v provozu jen jedna jeho polovina, a to levá strana (od vchodu) do 14. prosince, pravá strana od 29. 12. do 
22. 1. Ve všech přepážkách se pracovalo jen přes vánoční svátky od 15. do 23. prosince. Celkem došlo 
k těmto úpravám: 
� přepážky byly posunuty na úroveň sloupů (tím se zvětšil manipulační prostor za přepážkami) 
� dřevěné obložení sloupů bylo sundáno, stará omítka snesena (pod malbou byla ještě ručně malovaná 

původní výzdoba – Barevná příloha obr. 12) a nahozena nová, do výše 2 m zhotovená mramorová stěrka, 
na sloupy jsou upevněny dřevěné psací pultíky a vitriny 

� dřevěné obložení je světlejší než předešlé a dává dojem většího prostoru 
�  v pracovním prostoru všech přepážek jsou nové podlahy z dřevotřísky. Protože podlaha byla ve velmi 

špatném stavu již dříve, byla položena nová již na jaře r. 1997 a dokončena 27. června; za týden přišla 
katastrofální povodeň, která vše zničila a podlaha se musela pokládat znova 

� byla zrušena přepážka pro telefonní hovory a obě hovorny kvůli nezájmu veřejnosti. (Nezájem byl 
pochopitelný: Telecom postavil na začátku ulice Sokola-Tůmy dvě telefonní budky a s rozvojem 
automatizovaného provozu vymizel zájem o ručně spojované hovory.) Místo hovoren byly znova 
zabudovány dveře spojující vestibul s vnitřními prostorami pošty, jak to bylo kdysi. 

� v prostoru pro veřejnost byla položena nová dlažba (práce ukončena 26. prosince) 
� úpravy vestibulu byly ukončeny 26. ledna 1998, kolaudace se konala 27. ledna.  
� začátkem února se ještě dokončovaly úpravy v prostorách za přepážkami, na celé poště byla uložena 

zcela nová elektroinstalace. Část byla velmi stará (asi z let 1937), ani v úpravách z let 1985-86 nebylo vše 
v pořádku. Situace byla nepřehledná i proto, že úplně chyběla dokumentace

� rovněž v topení byla zcela neúnosná situace: v průběhu let od r. 1937 byly zřizovány různé přípojky, 
které příliš zatěžovaly celý systém, zařízení už bylo zastaralé a často poruchové. Byly tudíž instalovány 
nové kotle a tělesa ústředního topení.

Hlavní práce měly na starosti tyto firmy: v interiéru LEV Zlín (ing. Roman Piluša), topení VOTOP 
Ostrava (Miroslav Strachota) a elektroinstalaci OPAEL Servis (Ladislav Kowalski).

Jedna z posledních novot je podstatná v práci na přepážkách: od září 1998 jsou specializované pouze 
přepážka balíková a bankovních služeb. Všechny ostatní mohou odbavovat v omezené míře jak listovní tak 
peněžní zásilky. Omezená míra znamená, že původně listovní přepážky mohou odbavovat peněžní poukázky 
dokud nevyčerpají limit, a peněžní přepážky mohou přebírat běžné listovní zásilky. Tím je částečně zamezeno 
vytváření front.

  Krnov 2  
Protože budova nádraží byla na konci  války těžce poškozena, železnice si vyžádala budovu pošty na Nádražní 
ulici č. 1 pro své provozní potřeby. Pošta dostala náhradní prostory v nárožní budově na Nádražní ulici 
č. 10, stojící naproti nádraží. Zanedlouho se z pouhé VLP zprostředkující a vyclívací pošty stal normální PÚ 
s dodávací službou a bylo nutno uvažovat o rozšíření služebních prostor. ČSD slíbila další místnosti uvolnit 
nejpozději do 15. 7. 1948. V ŘP IV, k. 102, i. č. 1820 se dochoval návrh na rozmístění úřadoven v rozšířené 
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poště. (Příloha obr. 26) 22. 10. 1948 se v novém návrhu praví, že dráha zamýšlí v nejbližší době stavět novou 
nádražní budovu. [Pozn. RH: stejnou nebo podobnou jako je v Prostějově.] Poštovní správa začala uvažovat 
o přístavbě a nadstavbě u své původní budovy, kterou měla dráha pronajatu. Aktuální otázka tehdy zněla: 
má tedy smysl upravovat nynější budovu na 2–3 roky? ŘP bylo opatrné a zatím na stavu nic neměnilo. 7. 1. 
1949 sděluje přednosta pošty   Krnov 2, že tra�ová stavební správa již v nynější  budově uvolnila 2 místnosti. 
Protože naděje na novou budovu nádraží prý není po řadu let, zůstává vše při starém a zaslaný návrh 
jen kopíruje dřívější. Nakonec ani k navrhovanému rozšíření pošty nedošlo. Když pak dráha potřebovala 
budovu pro učebny svého učiliště, musela se pošta opět stěhovat. Bylo to blízko, jen přes ulici, opět rohový 
dům přímo naproti, s vchodem na Mikulášské ulici č. 62. Budova od počátku patřila železnici, za I. ČSR tu 
sídlil „Odbor pro udržování dráhy“. Dobu přestěhování se mi přes velké úsilí nepodařilo zjistit; existuje jen 
domněnka pí. Mikulíkové, že to bylo v r. 1955 nebo 1956. (Příloha obr. 34)
Pošta byla umístěna v přízemí, vchod byl na konci chodby, okna vedla na Nádražní ulici a fungovala tu 
až do 30. 6. 1997. Půl roku předtím obdržela výpově� od majitele budovy — policie, která ji převzala 
po začlenění železniční policie do policie státní. Ta tu chtěla po rekonstrukci umístit své úřadovny. 
Na rekonstrukci však neměla peníze, a tak budova zůstala asi 2 roky prázdná, zatímco o otevření pošty 
  Krnov 2 marně bojovali občané i pošta sama. Až po  téměř ročním jednání se našlo místo v bývalé výrobně 
lahůdek na ulici K. Čapka a 15. června 1998 pošta   Krnov 2 zase začala svou činnost. Vnitřní  materiální 
vybavení (razítka, váhy, orážecí stroj a d.) zůstalo stejné, pouze bylo nově řešeno zasklení přepážek (stejné 
jako na poště Krnov 1)   a nebyla už zřízena telefonní hovorna.  Kvůli dostavbě vedlejší budovy byla pošta 
v červnu 2004 uzavřena a otevřena oproti předpokladům až 1. října 2004.

  Krnov 3 (  Kostelec) 
 Pošta v Kostelci byla v  domě na Bruntálské ulici č. 50, od vchodu vpravo. (Barevná příloha obr. 17)
  Krnov 4 (  Chomýž)  

O umístění pošty nejsou nikde  žádné 
zprávy ani doklady. Je však jisté, že byla 
v dolní části obce, u   Opavice, v domku 
na Poštovní ulici 2 (čp. 184). Dá se 
předpokládat, že tam mohla být už za 
Rakouska, zcela určitě za I. ČSR. Název 
ulice Poštovní ovšem dnes už nemá 
opodstatnění, nebo� s uzavřením pošty 
bylo poštovní středisko přestěhováno asi 
100 m výše, do domu v Okružní ulici 23 
(čp. 140). U tohoto domu zastavuje i po 
zrušení PSt pojízdná pošta a v sobotu kurzovní auto s novinami.

Kutlberk,    Spálené, Holčovice 2 
 Záznamy z R jsou velmi kusé a záhadné: 

duben 1946 – přestěhování PÚ  
červenec 1946 – přemístění PÚ  
leden-únor 1947 – plánek domu č. 252

 Z těchto hesel se nedá uhodnout nic. Podle Moslera byla pošta vždy v čp. 252 poblíž bývalé školy, tzn. 
nejméně od r. 1960 až do zrušení pošty.

    Lichnov,     Lichnov u Bruntálu 
 PÚ je od r. 1938 umístěn stále ve stejné budově, původně patřící 

spořitelně, i ve stejných místnostech. Plánek místností je volně 
překreslen z nové smlouvy 10. 12. 1949, v níž je česká verze plánu 
z března 1938, kdy se budova stavěla. (Barevná příloha obr. 24)

Liptaň
 První zprávy pocházejí až z r. 1946.  

R 1946: únor 1946 – zajištění budovy pro PÚ   
MNV I: 8. 7. 1946 – MNV nemá námitek proti přidělení konfiskátu 
č. 266 poštovní správě pro PÚ a bytu pro poštovní zaměstnance. 
Je to vilka a zahrada, u nádraží.  

 říjen 1946 – označení nového PÚ na plánku 
 R 1946: srpen 1946 – Je zajištěn dům č. 266 
 R 1947: únor 1947 – PÚ je v č. 226 [asi písařský omyl – RH]  
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MNV I: k 1. 1. 1947 je provedeno ocenění majetku po Němcích, u č. 266 je poznámka „t. č. Pošta“ a rovněž 
v seznamu neobydlených domů z r. 1948 je u č. 266 – PÚ. Pošta v tomto domě setrvává dodnes, je dosud 
jejím majetkem. (Příloha obr. 38)

Loučky u Krnova,  Zátor 
MNV I: Podle sešitu nájemného za domky je v letech 1946–7 pošta v domě č. 116. 
R 1946: červenec – národní správa č. 116 (příjmy a výplaty)    
R 1947:  červen - národní správa č. 116 (adaptace)     
 prosinec – přemístění PÚ z č. 116 po dobu provedení stavebních prací

 R 1948: červenec – přestavba PÚ hotova 
Nepodařilo se mi zjistit, kdy pošta dostala tento dům do vlastnictví. Nejspíše se to stalo v letech 1949 

nebo 1950, soudě podle jiných obcí. Dům patří poště dodnes (2003) a vedoucí pošty v něm bydlí se svou 
rodinou. Na krátký čas byla pošta v budově někdejšího hostince (MNV, kina) na křižovatce silnic z Louček do 
Zátoru. Časově to bohužel nikdo nedokáže určit. Až do povodně v r. 1997 bylo vnitřní zařízení pocházející 
snad z r. 1948. Po katastrofální povodni byly provedeny velké vnitřní úpravy: úřední místnost byla osazena 
bezpečnostními skly a vybavena novým nábytkem; také telefonické zařízení je nové. Provoz v tomto novém 
prostředí běží od 20. října 1997. (Barevná příloha obr. 30)
  Osoblaha 

Podle nejstarších pamětníků byla budova pošty za válečných bojů totálně zničena a následně zbourána. 
V kronice města Osoblahy se uvádí, že k demolicím došlo až v r. 1950 a na náměstí byly zbourány i domy 
nepříliš poškozené. Budova pošty byla pak tak dokonale zlikvidována, že se nedalo najít ani starodávné 
kamenné sedátko s okovy, které válku přečkalo. Přímé záznamy o budovách se dochovaly jen v MNV I, a to 
kusé.

V seznamech domků snad z r. 1946 je u č. 344 (u parku): nyní v národní správě PÚ, z října 1947: 
nyní v nár. správě PÚ a útvaru SNB. (Příloha obr. 39) Tam měl být PÚ nejméně do r. 1957 (nepřímý údaj 
v kronice obce), pak se přestěhoval neznámo kdy na Pavlovickou ulici č. 43. (Příloha obr. 40) Tady se liší 
údaje z dochovaných písemností a pamětníků. Ti tvrdí, že na Pavlovické ulici byl PÚ od r. 1945 a do č. 344 
se přestěhoval v r. 1986. U poválečného stavu spíše věřím písemným dokumentům, druhý údaj (1986) je 
věrohodný. Nakonec pošta zakotvila na náměstí v novostavbě, kde sídlí a pracuje od 9. 12. 1991 dosud.  
  Petrovice 
 PÚ nebyl obnoven. 
  Pitárné 
 Po válce nebyl obnoven, v letech 1959–1976 fungoval v domku č. 139 na křižovatce silnic   Vysoká –   Pitárné 

a  Životice. (Barevná příloha obr. 25)
   Rudoltice ve Slezsku, Slezské    Rudoltice   

V R jsou poměrně přesné údaje v zápisech: 
R 1946: leden – zajištění budovy pro PÚ 

  červenec – přestavba PÚ  
 srpen – PÚ je v domě č. 38 
MNV I: 28. 9. 1946 – projednána žádost ŘP o přidělení domku č. 38 a stavební parcely č. 44 
R 1947: leden – národní správa domu č. 38 

  červenec – rozšíření PÚ (úpravy kamen a více paliva) 
MNV I: V soupisu nepřátelského majetku bez data (tiskopis byl vytištěn r. 1949) je u č. 38 a stavební parcely 
44 „přiděleno ČSP“. Budova je vlastnictvím pošty dodnes. (Barevná příloha obr. 26)

 V r. 2001 byla rekonstruována. 

  Třemešná ve Slezsku,   Třemešná u Krnova  
Z poválečných let jsou k dispozici jen údaje v   
R 1946:  červen – přesídlení PÚ do nové budovy    

  červen? červenec – nájem z místností v č. 167 (PÚ)  
R 1947: leden – národní správa domku č. 167 
 duben – PÚ do nové budovy č. 167 
 říjen – PÚ přemístěn 
R 1948:  únor – nová budova PÚ, č. 167  
 květen – přemístění PÚ [? do č. 167? 
 listopad – o přidělení č. 167 [žádost?]
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Údajů mnoho, ale z nich bohužel nevyplývá, od kdy funguje PÚ v č. 167 (Barevná příloha obr. 27). 
Jisté je jen to, že dům patřil ČSP a PÚ v něm pracoval až do 30. 4. 1991. Poté byl přestěhován do budovy 
obecního úřadu, kde sídlí dosud (Barevná příloha obr. 28). Dům č. 167 byl od r. 1993 na prodej, v dobrém 
stavu (byl dobře opraven), zájemce se našel až v r. 1997).

  Úvalno 
V R 1945 je heslo 8. 11. 1945 

„přestěhování PÚ do místností domu č. 38“. 
V nedatovaném soupisu domů (1946?7) je 

pošta v domě č. 38, snad tam bydlela i vedoucí 
Růžena Tichá. Podle R 1949: únor – PÚ je 
v budově MNV, ale ve skutečnosti až 19. 4. 1949 
došla na MNV žádost, aby poště byla přidělena 
nová místnost, protože dosavadní je naprosto 
nevyhovující po stránce technické a bezpečnostní, 
navíc vlhká. [MNV I, k. 7, i. č. 73] 

Nájemní smlouva mezi MNV a ČSP byla 
podepsána až začátkem roku 1950 s platností od 
1. 12. 1949. Podle ní je PÚ v domě č. 58 (MNV), 
místnost v I. poschodí. Později se bezpochyby 
zjistilo, že umístění pošty v poschodí je nevhodné 
a pošta se asi brzo přestěhovala do přízemí, kde 
je dosud. (Pamětníci dokonce tvrdí, že pošta 
byla v přízemí vždy.) V únoru až dubnu 1997 
se místnosti modernizovaly. (Barevná příloha 
obr. 29)

Poště však patřily či byly pronajaty i budovy s jiným zaměřením než služebně úředním. V Krnově to byl 
„poš�ácký dům“ na Vaškově ulici č. 16, který jí zůstal po německé poště. Je několikrát uváděn v heslech R. Při 
sdružování bytového fondu na začátku 50. let připadl městu. Garáž na Petrovické ulici zůstala poště rovněž 
jen několik let, pak byla předána Strojní traktorové stanici, poté Státním lesům, poté Sběrným surovinám 
a nakonec byla zbourána. V R jsou dvě zprávy o garážích v Kostelci: ze srpna 1947 a února 1948, v obou 
žádá PÚ   Krnov 2 o dovybavení (koksová kamna). Bližší  umístění uvedl pan Mosler: Bruntálská 129, tzv. Peklo. 
Garáž je součástí obytného domku, dlouhá léta jsou tu hasiči.

Někdy v 60. letech byl postaven na nádraží vedle restaurace velký zděný přístřešek na dvoukoláky 
a pro zajíždění aut, nebo� poštovní vagon pro vykládku a nakládku býval přistaven na 1. koleji. Přesnou dobu 
využívání si už nikdo nepamatuje, avšak nejpozději na začátku 80. let už nebyl v provozu, protože vagon byl 
odstaven v prostoru nákladového nádraží. (Příloha obr. 9) Na začátku 90. let poštovní správa se bezplatně 
vzdala této budovy ve prospěch železnice; bezpochyby nevěděla, co si s budovou počít.

V Albrechticích snad poště měly patřit garáže; kromě protokolu o zajištění v r. 1945 se o nich nikde 
nepíše.

V Holčovicích mělo ministerstvo pošt několik let zotavovnu Zlatá   Opavice (Příloha obr. 44). Byla 
postavena v r. 1933, po válce o ni zažádala poštovní správa. Historie přidělení a udržení je dost zamotaná 
a první doklady snad už neexistují. Jediný bezpečný údaj je zapsán v EvKZ PÚ Holčovice: první vedoucí 
Poštovního domova byl Lev Mikula, poštovní revident, od 1. 7. 1946. Tam je uvedena i systemizace míst: 
1 dopravní úředník pro vedení Poštovního domova a 1 zřízenec pro vedení polního hospodářství a statku 
(údaje z 5. 1. 1948).

Naštěstí se dochovalo odvolání MNV v Holčovicích k ONV Krnov z 26. 8. 1947, kde je mnohé, by� 
ne všechno,  osvětleno. Šlo totiž o to, že o objekt zažádalo i ministerstvo školství a osvěty. Místním lidem 
záleželo na tom, aby objekt získala obec (které by propůjčováním plynuly příjmy), přičemž by jej ponechala 
ve správě ŘPaTg v Opavě. K zotavovně totiž patřil i statek a pozemky, takže z hospodaření vyplynul zisk 
a dobré zásobování zotavovny (zeleninou, ovocem, možná i jinými produkty).

V odvolání se praví (zestručněno): 
1. V r. 1946 byla udělena ONV v Krnově nár. správa Zlaté   Opavice poštovní správě pro rekreaci jejích 

zaměstnanců. MNV v Holčovicích i MSK v Komoře projevily souhlas ….. Předpokládali jsme, že 
máme právo o objektu rozhodovat. …. Poštovní správa převzala objekt ve velmi zuboženém stavu 
a byla nucena vložiti do objektu velmi značné částky. Jako namátkou uvádíme, že např. oprava kotle 
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ústředního topení vyžádala si již nákladů přes 100 000 Kčs. Celkový náklad podle našich informací 
je již více než 350 000 Kčs, nepočítaje v to práci dobrovolných pracovních brigád poštovních 
zaměstnanců ….  

2. Poštovní správa obhospodařuje objekt již druhý rok, a to vzorně ….. Byl to Poštovní domov 
Zlatá   Opavice, který do našich obcí přivedl nejen mnoho poštovních zaměstnanců, ale i soukromých 
hostů, kteří byli ubytováni …. i v ostatních hostinských živnostech a domech ….. byli průkopníky 
cizineckého ruchu u nás a přinesli obcím značný hospodářský přínos ….. 

3. Již z těchto důvodů by bylo nemorální, aby byla všechna práce …. znehodnocena a opomenuta…
4. ….poštovní správa první nabídla pomocnou ruku rodičovským sdružením a ubytovala studenty 

v zimních měsících. Byli tu z RG [reálného gymnázia] Ostrava (u nového kostela) a RG Brno, 
Antonínská. Během prázdnin se tu vystřídá nejméně 200 dětí poštovních zaměstnanců.

ONV v Krnově odpověděl, že zatímco pošta má pro rekreaci asi 45 objektů, školství v celé zemi 
Moravskoslezské jen jediný — Zlatou Opavici. Protože právo stálo na straně poš�áků, setrvali ve vlastnictví 
celého komplexu. Bylo to však vítězství krátkodobé: již 24. 6. 1948 museli předat statek i hotel jako rekreační 
zařízení ROH, které jej začlenilo do svého systému rekreační péče. Po krátkou dobu od prosince 1947 do 
června 1948 mohli místní poštovní zaměstnanci užívat výhody stravování ve Zlaté Opavici.

V jiném dokumentu se uvádí, že v Holčovicích patřily Čs. poště ještě dvě další budovy. Č. 159 je dnes 
zbouraný dům (nikdo neví, který to byl) a č. 27 (starý mlýn), který stojí naproti autobusové zastávce Hubertus 
(kdysi dětský domov), vlevo ve směru od Krnova (dnes už ve velmi devastovaném stavu). 

b. Ú Ř E D N Í  H O D I N Y
Tento okruh je doložen nejméně ze všech. Na rozdíl od dřívějších dob se v novinách neotiskují zprávy 

tohoto druhu a jiné prameny nepřipadají v úvahu. Tady více než v ostatních oblastech poštovní práce platí, 
že pamětníci zemřeli a mladší si pamatují jen dobu poměrně nedávnou.

Dá se tedy jen rámcově předpokládat, že po stabilizaci poštovních služeb se ustálily i úřední hodiny pro 
veřejnost. V Krnově to bylo až do zavedení volných sobot (tj. asi do r.1967) v Po–Pá nejspíše od 8 do 18 h. 
s polední přestávkou (12–14 h.); v So asi od 8–15 (?) h., v N asi od 9–10 (11?) h. Na venkovských poštách se 
zavíralo dříve, asi v 17 nebo 16.30 h., sobotní a nedělní provoz byl asi podobný krnovskému; obvykle platilo, 
že po odjezdu poštovního auta končily úřední hodiny. Pošta   Krnov 2 určitě neměla delší úřední hodiny, 
jak  tomu bylo před válkou.

Po zavedení volných sobot byly nedělní úřední hodiny zcela zrušeny a sobotní omezeny. Jak přesně, je 
dnes vlastně nezjistitelné. Pamětníci sice dosud žijí, ale tato až příliš běžná věc jim dávno vypadla z paměti.

Výjimečně se mohlo úřadovat i v neděli asi po celý den při zvláštních příležitostech. V SOA K, ONV i. 
č. 626 jsem našel doklad asi z r. 1959, že pošta v Osoblaze razítkuje ve dnech Osoblažských slavností, a to 
i v neděli. 

Velká změna byla asi provedena v r. 1985. Z tohoto roku se uchoval Domácí řád pošty Krnov 1, v němž 
je mino jiné doba otevření 
vestibulu v pracovní dny 7 – 20 h. v sobotu 7 – 13 h.
vchodu z ul. Sokola–T.    5 – 20 h.  5 – 13 h.
dvoru z Soukenické ul.   2 – 13 h.  2 – 20 h.

 Otevření vestibulu snad odpovídalo i úředním hodinám. Až od 1.2.1986 je tu doklad, který přímo 
obsahuje přesný výčet přepážek a jejich úřední hodiny. Podle něho se pracovalo na přepážkách takto:

listovní příjem Po – Pá 7 – 18 h. So 7– 12 h. 
výdej Po – Pá 7 – 19 h. So 7 – 12 h.

balíková příjem Po – Pá 7 – 18 h. So 7 – 12 h.
výdej Po – Pá 7 – 19 h. So 7 – 12 h. 

peněžní příjem Po – Pá 7 – 19 h. So 7 – 12 h.
výplata Po – Pá 8 – 12, 14– 17 h. So 8 – 12 h. 

důchodová Po – Pá 9 – 12, 14 – 17h. So —
tgf, tf Po – Pá 7 – 19 h. So 7 – 12 h. 
hlavní pokladna Po – Pá 8 – 12, 14 – 16 h. So —
reklamace Po – Pá 8 – 16 h. So — 
PNS prodej Po – Pá 7 – 12 h. So 7 – 12 h. 

reklamace, přihl., odhl. Po – Pá 7 – 15 h. So —
sázková služba Sazka, Sportka Po – St 7 – 19 h. Čt 7 – 15.30

Mates Po – Pá 7 – 19 h. každou 2. St 7 – 15.30
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Tyto úřední hodiny se drží v podstatě stále, jen v době letních dovolených (tj. prázdnin) byla stanovena 
polední přestávka bu� od 12–14 nebo 11–14 hodin; ta byla od r. 1997 zrušena a většina přepážek funguje bez 
přerušení. K přepážce telefon a telegramy jsou přidány nové služby EMS a postfax.

Pošta   Krnov 2 měla zhruba v posledních 20 letech  otevřeno stále stejně:  
Po – Pá 8 – 16, So zavřeno. Polední přestávky byly dříve půlhodinové, v 90. letech hodinové mezi 12. a 
13. hodinou, od 15. 6. 1998 jsou mezi 11.30 a 13 h. Peněžní přepážka má otevřeno jen do 15 h.

Na mimokrnovských poštách byly v dubnu 1997 úřední hodiny stanoveny velmi různě. Velký vliv na 
dobu otevření pošt mělo to, zda vedoucí sama musí také doručovat zásilky nebo má další pracovnici. Příjem 
peněz obvykle končil o 30 až 60 minut dříve než ostatních zásilek. V sobotu obvykle fungovaly jen telefonní, 
telegrafní a novinová služba.

Bohušov:  Po – Pá 8 – 15, So 8 – 9, přestávky 10 – 13.30
Brantice:  Po – Pá 8–16, So 8–9, přestávky 11.30–12, 14.30–15, peněžní služba jen do 14.30
  Heřmanovice:  Po - Út 7.30–14.30, St - Čt 7.30–16.00, Pá 7.30–10.00, So 7.30–8.30, 

 přestávky 8.00 – 8.30, 10.00 – 14.30
Holčovice:  Po – Pá 8.30 – 15.00, So 7.30 – 8.30, polední přestávka 12.00 – 13.00
 Hoš�álkovy:  Po – Pá 7 – 15.30, So zavřeno, přestávky 9 – 14.30 
 Janov:  Po - Út 9–15, St - Čt 9–16, Pá 9–12, So zavřeno, přestávky 12 – 14 
  Jindřichov:  Po – Čt 8–16, Pá 8–15, So 8–9, přestávky 12–13 
Krasov:  Po – Pá 8 – 16, přestávky 9.30–14.30, 14.45–15.15  
    Lichnov:  Po 7–11.30, Út - St, Pá 7–15, Čt 7–17, So zavřeno, přestávky 11.30–13, 

 ve Čt končí příjem pošty, která má být vypravena téhož dne, již v 15 h.
Liptaň:  Po – Pá 8.00 – 15.00, So 8.00 – 9.00, doručování 10.00 – 13.00
 Město  Albrechtice: Po, Čt 8.00 – 16.30, Út - St, Pá 8.00 – 15.15, So 9.00 – 9.45, pol. přestávka 11.30 – 13.00
  Osoblaha:  Po – St 8.00–12.00, 13.00–16.00, Čt 8.00–12.00, 13.00–17.00, Pá 8.00–12.00, 13.00–14.30, 
 So 8.00 – 10.00, přestávky 8.30 – 9.00, 14.30 – 15.00
Slezské    Rudoltice:  Po – Pá 8.00–15.00, So 8.00–9.00, polední přestávka 12.00–13.00
  Úvalno:  Po – St, Pá 7.45–14.30, Čt 8.00–16.00, So 7.00–8.30, pol. přestávka 12.00 – 12.30, 
 Čt 14.30 – 15.00
 Zátor:  Po - Út, Čt, Pá 7.30 – 14.00, St 7.30 – 16.30, So 8.00 – 9.00, 
 pol. přestávky 11.30 – 12.00, 12.00 – 15.00

Změny úředních hodin se u pošt provádějí podle místních podmínek, někdy jsou vázány na jiné 
změny. Např.

Krnov 1   měla otevřeno od 31. 3. 1998 jen do 18 h.  bez polední přestávky, od 8. 1. 2000 v sobotu jen do 11 h., 
 od 1. 11. 2000 v pracovní dny od 8 do 18 h.

  Krnov 2 měla po opětném otevření polední přestávku  od 11.30 do 13 h., od 1.7.2000 od 11 h. do 13 h.
Holčovice od 19. 2. 1999:  

 Po - Pá 8.30 - 15.00 h., polední přestávka 12 - 13 h.,So 7.30 - 8.30 h.
  Heřmanovice během r. 1999: 
 Po - St 7.30 - 14.30 h., polední přestávka 10 - 13.30, Čt - Pá 7.30 - 10.00 h., 
 polední přestávka 10 - 14.30 h., So 7.30 - 8.30 h.
 Město  Albrechtice od 7. 5. 2001 
 Po 8–11, 13–15.30, 16–17, Út – Pá 8–11 13–16, polední přestávka 12–13, So 9–10
  Osoblaha r. 2001:  Po – Pá 9.00 - 12.00, So 8.00 – 9.30, Po - Út, 13.00 - 17.00, St 13.00 - 15.00, 

 Čt - Pá 13.00-16.00
 Zátor (během r. 1999): Po - Pá od 7.30 h., Po, St do 16.30 h. s polední přestávkou 12 - 15 h., 
 Út, Čt, Pá do 14 h. s polední přestávkou 11.30 - 12 h. 

 So 8 - 9 h.
 Od února 2001 se měnily úřední hodiny hlavně na větších poštách v souvislosti se zavedením 

povinných pracovních přestávek podle nové zákonné normy. V únoru se provedly předběžné úpravy a např. 
na poště Krnov 1   došlo od 1. 3. k definitivní změně. 

V r.  2002 byly zavedeny ve venkovských obcích jednotné úřední hodiny, a to od 8 do 9, 14 do 16 hodin 
a jednou týdně do 17 h., obvykle ve středu. Data zavedení jsou: 1. 1. Brantice,  Hoš�álkovy, 1. 3.     Lichnov, 
1. 4. Holčovice,  Hynčice,  Janov,   Jindřichov,   Třemešná, 1. 5. Krasov,   Krnov 2,   Úvalno,  Zátor, 1. 6. Bohušov,   
Osoblaha,  Liptaň, Sl.    Rudoltice, 1. 11. M.  Albrechtice. Odlišně byly upraveny hodiny v Krnově 2 od 1. 7.: 
8-11, 13-17, v So 8-10. Krnov 1   má v So od 8 do 12 h,   Krnov 2 od 8 do 10 h . 

od roku 1945
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Přesto však na poštách  dochází každoročně k dalším menším změnám.

c. P O Š T O V N Í  S C H R Á N K Y 
Po válce bylo mnoho schránek poškozených, nefunkčních, ba i jiných typů (německých). PÚ houfně 

žádaly o přidělení nových nebo výměnu nefunkčních. Z R lze vyvodit to, že tato akce probíhala hlavně v roce 
1946. Podle došlých zpráv se v Branticích od ledna 1946 opět dávají zásilky do schránky, v dubnu téhož 
roku byly vyměněny a umístěny v Hynčicích 2 navíc, do června téhož roku byly vyměněny všechny schránky 
v Albrechticích. Jak se postupně osídlovaly i menší vesnice, bylo nutno zabezpečit schránkami i je. Z Rusína 
je v materiálu MNV, i. č. 63, žádost MSK o zřízení poštovní schránky pro odesílanou poštu. Důvodem je 
zdejší plné osídlení a větší počet obyvatel. Jinak je zpráv sice málo, je však možné, že ne vždy byly změny 
hlášeny. Tehdy se vždy jednalo o „wolkerovské“ modré schránky ve dvou typech: větší – ve městech a na 
frekventovaných místech, a menší – na klíček, ve vesnicích a málo frekventovaných nádražích nebo místech 
měst.

V Krnově snad bezprostředně po osvobození také schránky nefungovaly (PÚ Krnov 1   rovněž žádal 
o nové); kdo je vybíral, není  jisté. Po zaktivizování PÚ   Krnov 2 dostal pověření vybírat schránky tento PÚ.  
Vyplývá to z formulace rozdělení úkolů po reorganizaci v r. 1948: „Pro   Krnov 2 zůstane vybírání městských 
schránek”. Zda  došlo k pověření už v r. 1945 nebo až 1946, to se už asi zjistit nedá. Neznámo kdy převzala 
vybírání opět pošta Krnov 1.

  R. 1966 byly všechny schránky vyměněny  nebo přetřeny na oranžovo. Typy sice zůstaly, větší 
v nezměněné podobě, ale menší schránka změnila formát ze šířky na výšku. K největší změně došlo v r. 
1995, kdy byly všechny schránky vyměněny za zcela nové typy laminátové s kovovou kostrou; navíc část 
z nich byla přemístěna ze zdí domů nebo plotů na samostatné tyčové stojany. Poslední dvě byly instalovány 
v červenci. Zároveň byl i mírně redukován jejich počet.

Podle Moslera (a souhlasí to i s mými vzpomínkami) se vybírání schránek vyvíjelo takto:
Po stabilizaci poměrů se hlavní schránky, tj. na poště Krnov 1  a  frekventovaných místech 

(převážně  centrum města), vybíraly 3x denně, a to ráno, kolem poledne a k večeru (mezi 17–18 h.); ostatní 
jen jednou, odpoledne. Postupně byl výběr některých schránek snížen ze tří na dva a nakonec kolem r. 1980 
kvůli naftové krizi a všeobecnému šetření palivy jednotně stanoven jediný — kolem 15. hodiny. Pravidelné 
vybírání schránky po dvou hodinách zůstalo dnes jen na poště Krnov 1  a  v centru dvakrát denně, ovšem 
bez  valného významu, protože veškerá pošta stejně odjíždí až kolem 18. hodiny. 

Od 12. 5. 1994 je Krnově 24 velkých schránek. Pověřený pracovník — spěšnostní doručovatel — je 
objíždí v tomto pořadí: 

v prac. dny 15.00, v sobotu 9.00 v prac. dny 15.30, v sobotu 9.30
Dobrovského 16 Mikulášská 62 (pošta    Krnov 2)
SPC blok M 53 Žel. stanice  Krnov
Žižkova 21 Bruntálská – zastávka ČSAD
Žel. stanice Cvilín Revoluční – zeměd. škola
Příční 1  Čsl. armády 67
Hlubčická 1 Fügnerova 22 
Tolstého 15 Tyršova 21 
Rooseveltova 20 Textilní 1
M. Gorkého 20 Slezský domov 
Jiráskova 50 Hlavní náměstí (naproti spořitelně)
Nemocnice – za vrátnicí
Albrechtická 108 (u vchodu do jídelny KOS) 
Albrechtická 62 (naproti bývalým kasárnám)
Jesenická – křižovatka

Předtím byly schránky např. na budově Silesia – ul. B. Němcové, na Albrechtické ul. 9, 9. května. Jiný 
případ je přesunutí schránek o kus dál: z MNV (radnice) na stojan naproti spořitelně, z rohového domu naproti 
divadlu na křižovatku Jesenická, z Petrovické ulice na křižovatce u parku na Rooseveltovu ulici, z budovy 
kasáren na stojan naproti, z hostince Kelta ke vchodu do jídelny KOS; od července 1997 z Hlubčické 1 
na stojan u křižovatky ulic sv. Ducha a Dvořákova okruhu, z Fügnerovy ulice na stojan na Chářovské ulici. 
Od 7. 7. 2002 jsou v provozu další 2 – na sídlišti pod Cvilínem za obchodem Hruška a na Dvořákově okruhu 
u školy v blízkosti trafiky.
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V okrajových částech Krnova, na Zukalově ulici, Ježníku, Chomýži a Petrovické ul. 74 jsou malé 
schránky, které vybírají doručovatelky při svých obchůzkách.

Velká schránka na poště Krnov 1,   která fungovala od r. 1913, byla 28. 12.  1999 zaslepena a místo ní 
je venku zavěšena běžná poštovní schránka. Stalo se tak z bezpečnostních důvodů, tzn. aby nemohlo dojít 
k vhození výbušniny nebo zápalného materiálu přímo do prostoru budovy. O vánocích a velikonocích to 
přináší značné nevýhody, protože schránka se musí vybírat neúměrně často; někdy je za půl hodiny plná.

Vybírání poštovních schránek mimo Krnov bylo vždy jasné: staral se o to příslušný  přijímací a dodávací 
poštovní úřad. Pravidlem bylo, že doručovatel po skončení obchůzky (nebo odpoledne zvláštní pochůzkou) 
vybral zásilky a odnesl je na poštu. Tento způsob vybírání zůstal v podstatě stejný dodnes. Proto jsou většinou 
na vesnicích malé schránky a jejich počet je dán rozsáhlostí obce. Pojízdná pošta vybírá malé schránky na 
zastávkách v obcích; v Červeném dvoře a Krásných Loučkách jsou schránky velké. Jedině na budovách pošty 
se vybírají schránky těsně před příjezdem poštovního kurzu, aby byla zajištěna co nejdelší doba podání.

V M. Albrechticích byly velké schránky vyměněny a nyní tam je 10 malých. Objíždí je všechny odpoledne 
doručovatelka na kole. 

d. P Ř Í J E M  A  D O R U Č O V Á N Í  P O Š T Y
Údaje o příjmu a doručování pošty v prvních měsících po osvobození chybí nebo jsou tak omezené, že 

vlastně tuto činnost dnes nelze rekonstruovat.
Příjem zásilek lze doložit těmito údaji: 

Genserek 5. 7. 1945: U PÚ Krnov 1   funguje pouze listovní služba 
R 1945 od 23.  7. 1945 začne příjem balíků pro přepravu v Albrechticích  
  — (bez data) PÚ   Třemešná oznamuje zahájení listovního provozu
Genserek  5. 7. 1945: dosud nefunguje peněžní služba, začne pracovat až po stažení markových platidel 
  — 1. 8. 1945: na PÚ Krnov 1   započato s výměnou markových platidel 
R  1945: 2. 10. 1945 hlásí   Osoblaha zahájení dopravy balíků 
  — listopad:    Rudoltice ve Slezsku hlásí obnovení dopravy balíků

Z toho je zřejmé, že obnovení skutečného poštovního provozu spíše záleželo na místních podmínkách 
a nebylo na celém okrese jednotné.

Dlouhá léta zůstaly místnosti pošt a vnitřní vybavení beze změn, někde dokonce připomínalo „císaře 
pána“. Až v 70. a 80. letech se začínaly místnosti modernizovat včetně vybavení nábytkem a dalším pracovními 
nástroji. Změny jsou většinou popsány u jednotlivých budov pošt. 

Za zvláštní zmínku stojí situace na poště Krnov 1.   Dnem 7. 7. 1998, kdy byly dodány na všechny  přepážky pošty 
váhy, přijímají se i na peněžních přepážkách (vlevo od vchodu) listovní zásilky a na listovních se přijímají platby. Od 1. 9. 
1999 je v provozu jen jedna balíková přepážka – č. 7. Od 8. 10. 1999 je přepážka 9 většinou uzavřena, její služby přejímá 
8. (Konstrukční řešení přepážek 9 a 10 bylo nevýhodné. U č. 10 se kvůli sázkovým službám tvořily velké fronty a s řadou 
u č. 9 vznikaly tlačenice.) 

Doručovatelské okrsky se asi vrátily k předválečnému stavu, včetně dvojí roznášky ve větších městech. 
V Krnově tomu aspoň odpovídá návrh po reorganizaci v r. 1948 (uveden v části Organizace pošt, pro úplnost 
opakuji): 
Krnov 1 –   zůstane doručování telegramů,  telefonických výzev, spěšných zásilek všeho druhu (i balíků) a dodávací 
služba
  Krnov 2 – zůstane vybírání schránek, služba spediční  a překládková, doručování balíků jako dosud
  Krnov 3 – doručovací obvod bude přiřazen po 14. 5.  1949 (PÚ bude zrušen) ke Krnovu 2. [Doplňuji: byly to obce  Dubnice, 
Láryšov a možná i Býkov a  Guntramovice.] 

V průběhu let 1946–48 však docházelo ke změnám. V R jsou zapsána hesla: 
v dubnu 1946 hlásí PÚ   K r n o v  2  jakousi změnu v doručování na     Ježník, 
4 . 4. 1946 je v B r u m o v i c í c h  zavedena druhá doručovací pochůzka, 11. 8. téhož roku je však zrušena, 
v květnu 1946 PÚ   J i n d ř i c h o v  oznamuje jakousi změnu v doručování do obcí   Vysoká,     Bartultovice a   Pitárné. 
V lednu 1947 hlásí PÚ B r a n t i c e : zavádí se doručování do Krasova (tamější PÚ byl zrušen) 
v květnu je podána stížnost školy v K r a s o v ě  a požadavek každodenního doručování pošty, 
v prosinci žádost b r a n t i c k é  pošty o povolení doručovat v Krasově co druhý den. 
V únoru téhož roku se ohlašuje přiřazení Pustého Mlýna do doručovacího obvodu PÚ B r u m o v i c e . 
V prosinci se z L i p t a n ě  oznamuje, že pro vysoký stav sněhu se na samoty nedostanou jinak, než na lyžích. 
  Jestliže je včas neobdrží, dojde k dočasnému zastavení doručování.  

od roku 1945
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Z ledna 1948 pochází zpráva, že k doručovacímu okrsku   Ú v a l n o  patří i hájovna, 
v březnu 1948 se z J a n o v a  oznamuje doručovací okrsek  Janov–  Petrovice (nic bližšího), 
z K r n o v a  3  cosi o doručování do Láryšova a  Dubnice, 
v únoru a březnu se z L i p t a n ě  vysvětluje opožděné doručování listovní pošty na samoty: nemáme lyže!  
v říjnu podává PÚ K r n o v  1    návrh na přeřazení Dlouhé Vsi z doručovacího  okrsku Holčovice do Hoš�álkov.  
  Doručovací obvod Liptaně byl až do zřízení pojízdné pošty i pro okolní obce Bučávka,  Nový Les a  Horní 
Povelice. 

Škoda, že se už nedozvíme, co bylo obsahem dopisů z A l b r e c h t i c  v září a říjnu r. 1948 se stručným 
heslem „odpolední doručování u PÚ  Albrechtice“; zda zavedení či zrušení.

V OVě, leden 1949, čl. 9 se oznamuje: „Krnov je rozdělen na tyto čtvrti (části):
I. Vnitřní město VI.   Chomýž
II. Horní předměstí VII.     Ježník
III.   Kostelec VIII.  Guntramovice
IV. Opavské předměstí IX.  Chářová 
V. Hlubčické předměstí X.                 Mariánské Pole

V  adrese se má uvádět číslo popisné (čp.)/ číslo území.“
Pokud si pamatuji, toto rozdělení se v praxi neujalo. V adresách bylo využíváno minimálně a asi jen 

krátkou dobu (v r. 1952, kdy jsem přišel do Krnova, bylo téměř neznámé) a v organizačním členění města 
(označení bydliště občanů) se udrželo jen ve velkých přihlašovacích razítkách MNV v občanských průkazech 
asi do začátku 90. let. Nikde jinde se neužívalo. Pro doručování pošty tedy nemělo žádný význam.

S kvalitou doručování souvisí další zpráva [ŘP IV, k. 102, i. č. 1820]:
Při zjiš�ování pracovních sil u tří pošt v Krnově se ukázalo, že doručovací služba listovní a peněžní 

třemi PÚ je nehospodárná a někdy i opožděná (z Kostelce až o 24 h.).
[To je ovšem dost nepochopitelná záležitost. Pokud vím, byla pošta v Kostelci původně otevřena proto, aby 

se doručování urychlilo. Tím, že pošta byla vzdálena od nádraží a nádražní pošty jen asi 300 m, bylo zaručeno rychlé 
přejímání zásilek a dodání téhož dne. Jestliže organizace byla později změněna a pošta   Krnov 3 napojena na hlavní poštu, 
byla to chyba  organizace, nikoli chyba pošty v Kostelci. Zřejmě tu hrály důležitější zákulisní úlohu jiné důvody než logické 
... RH]

Dále se praví, že je proto třeba připravit reorganizaci a vhodné místnosti najít v budově pošty   Krnov 2 
u nádraží. Zatímco te� jsou odtud doručovány  balíkové zásilky, soustředí se tu pak všechno. Snad k tomu 
dojde už v letních měsících, když železniční správa uvolní místnosti (Ministerstvo pošt 29. 1. 1948).

S reorganizací okresů došlo i ke změně tras poštovní přepravy a nakonec i doručovacích okrsků. 
Obnovovaly se některé dříve uzavřené pošty, zřizovala se nová poštovní střediska a mnohé obce se 
osamostatnily od přespolních doručovatelů. Poštu stále častěji roznášeli místní občané – doručovatelé (či spíše 
doručovatelky), kterým brašnu přiváželo poštovní auto. Tato praxe se dokonce rozšířila i na některé vesničky 
bez poštovních středisek. Je prokazatelným faktem, že se tím doručování zrychlilo a ulehčilo. Hlavní úlohu 
tedy převzaly pojízdné pošty, které se tak staly přijímacími i dodávacími poštami.

Občané byli s touto reorganizací seznámeni zprávami v tisku a přímo v Krnově i relací městského 
rozhlasu [MNV II, k .64, i. č .220] v r. 1962 (zestručněno):

„Od 1. 8. 1962 zavádí pošta nový zjednodušený postup při zpracování listovních zásilek. Dosavadní způsob třídění 
zásilek podle železničních tratí bude nahrazen tříděním do přepravních uzlů. Základem nového třídění jsou územní celky 
správních politických okresů … Je nutné, aby v adrese zásilky, kromě místa určení a příslušného dodávacího úřadu, byl 
uváděn vždy příslušný okres …. Označení okresu v adrese není třeba, je-li zásilka určena do měst, která jsou sídlem 
okresu …. Nový seznam PÚ, v němž bude uveden u každého PÚ příslušný okres ….vyjde od 1. 1. 1963.“

Doručování zásilek někdy naráželo na základní potíže. Pošta se s nimi potýká dodnes, ale pokud vím, 
v Krnově se to projevilo asi poprvé ve velké míře v polovině 60. let. Tehdy se pošta odhodlala k výzvě, jež 
zazněla opět z místního rozhlasu, a to 10. 3. 1965: „Označujte byty jmenovkou!“ Bezpochyby se to týkalo nově 
vznikajících velkých komplexů bytů, v nichž toto označení chybělo. Potvrzuji, že je to úděsná práce, když 
není označena jménem ani schránka na poštu, ani dveře bytu. Bohužel se tento nedostatek udržuje dodnes; 
by� za to někdy mohou klukovské party nebo jiná nekalá činnost.

Ve stejné době došlo i ke změně ve váze balíků přípustných v dopravě pošty. V relaci městského 
rozhlasu [MNV II, k. 66] bylo hlášeno: „Od 1. 7. 1965 je nejvyšší přípustná váha balíků ve vnitřním styku 
15 kg, s prokazatelně nedělitelným obsahem 20 kg.“

Kolik doručovacích okrsků bylo v průběhu let v Krnově, není známo. Jen v Domácím řádu z r. 1985 
jsou uvedeny druhy a počet doručovacích okresů: 
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místní doruč. obvod tvoří ... doruč. okresů
přespolní         “ 2 doruč. okresy (PSt   Chomýž a Krásné Loučky)
doručování balíků zajiš�ují 2 okresy s doruč. B

2 „ , doručují řidiči silničních kurzů
doruč. spěšných zásilek a tgm. zajiš�ují 2 doručovatelé – řidiči 
 (tgm. dokonce i v neděli od 8–12 h.)
pojízdná pošta I. tvoří 2 doručovací okresy 
                    II. 2 „ 

Počet doručovacích okrsků opravdu chybí. Podle dokladů z dalších let lze usuzovat, že se zvyšujícím 
se počtem poštovních zásilek a novin bylo dosaženo v Krnově vrcholu v 80. letech: 26 doručovacích okrsků. 
Po r. 1992 (už bez novin) jejich počet klesal: v r. 1992 na 20, v r. 1995 na 19 a v r. 1997 na 17. V pojízdných 
poštách praccovali stále 2 řidiči a 2 doručovatelky, které měly v každé vesnici na starosti půl obce. 

V Krnově byl 1. 4. 2000 zrušen jeden doručovací okrsek. V důsledku toho se některé zvětšily a část 
města za železničními dílnami dostávala zásilky až mezi 13. a 14.15 h. Od 1. 9. 2000 byly okrsky nově 
upraveny (uvedená část byla přiřazena k okrsku     Ježník) a pošta se tu roznáší mezi 9. a 10. h. (Naposledy se 
tak dělo v 50. letech.)

Na vesnicích existují ještě další způsoby doručování. Ve větších obcích jsou zásilky roznášeny pěší 
pochůzkou — je to v Branticích, Krasově, Zátoru a Čakové, Úvalně, Liptani, Jindřichově, Janově a Petrovicích, 
Heřmanovicích, Lichnově a části Hynčic. Tam, kde jsou menší obce více vzdáleny od pošty, existují větší obvody 
a doručovatelky je objíždějí osobními auty. To se týká obvodů  Město  Albrechtice (   Valštejn,   Dlouhá Voda, 
malá část Hynčic,   Žáry, Česká Ves,     Burkvíz, Linhartovy,   Opavice), Holčovice (Jelení, část Hejnova,    Spálené), 
Sl.    Rudoltice ( Hrozová,  Rusín,  Matějovice,  Ostrá Hora,   Koberno, Amalín,  Víno),   Osoblaha (Sl. Pavlovice, 
Rylovka,   Hlinka) a    Zlaté Hory (část Ondřejovic, Salisov, Rejvíz, Horní a Dolní Údolí). Přesto v souvislosti 
s postupným vylidňováním bylo v Piskořově a Biskupicích doručování zrušeno a zřízena schránka na poště 
v M. Albrechticích.

Na venkově dochází od 1. 6. 1999 k motorizovanému doručování od řídící pošty. Od 1. 11. 1999 se na 
okruhu Býkov -  Dubnice - Láryšov -  Guntramovice především doručuje a k zasílání se přijímá jen náhražkově: 
na zásilku se vydá prozatímní stvrzenka a druhého dne se předá odesilateli řádný originál.

Od 1. 3. 2000 se z Krnova 1 doručuje autem z Krasova i v Radimi, Čakové, odlehlých místech Brantic, 
Zátoru a Loučkách (dříve to obstaralo auto z Bruntálu). Od 1. 2. 2001 v Hoštálkovech a Krasově doručuje 
poštmistr. Od 1. 5. 2001 Krnov 1   doručuje také v Čakové a Úvalně, M.   Albrechtice v Hynčicích, Holčovicích, 
Heřmanovicích, Jindřichově a Janově,   Osoblaha v Sl. Rudolticích, Liptani a Bohušově.

Šedé schránky pro roznos pošty se do září 2000 dvojnásobně zmnožily. Souvisí to s tím, že přibylo 
reklamních materiálů a doručovatelky by nezvládly při dosavadním počtu tuto váhovou zátěž. Uvádím tu 
i stav a rozmístění schrán k lednu 2001.
Poř. č. Umístění pro okrsek Poř. č. Umístění pro okrsek

1. Cvilínská 1 (večerka) 8 16. Čs. armády 61 (Glanz) 13
2. SPC P-R (stánek Zelenina) 4 17. Bezručova 17 2+3
3. SPC H/39 (školka) 7 18. Zacpalova (MIKS) 2
4. Žižkova 34 (ZŠ) 14 19. Partyzánů (čerpací st. LPG) 11
5. Hlubčická (hospoda Na špici) 10 20. Družstevní (křiž. s Chomýžskou) 12
6. Tolstého 15 (obchod) 5 21. Gorkého (před nemocnicí) 9
7. Budovatelů 4 16 22. Jiráskova (křiž. se Seifertovou) 19
8. Gorkého 30-32 (křižovatka) 9 23. Albrechtická 29 (Rejana) 3
9. Gorkého 72 (před nemocnicí) 19 24. Zámecké náměstí (Prior) 15
10. Stará Ježnická (KOS) 12 25. Vodní (prodejna Kutil) 1
11. Albrechtická 109 (Sb. suroviny) 12 26. Opavská 49 (střední škola) 4
12. Mikulášská 61(tf. hovorna) 2+3 27. V osadě (automarket) 8
13. Bruntálská 34 (TJ Lokomotiva) 11 28. SPC F/20 7
14. Tyršova 11 (křiž. s Lázeňskou) 1 29. Stará Ježnická 1 12
15. Chářovská zast. ČSAD„garáže“ 1

Od července 2002 se sí� schrán rozšířila:

30. Úvoz 52 11 37. Bruntálská 28 A 11
31. Rooseveltova 20 9 38. Revoluční 27 2
32. Nám. Hrdinů 13-14 3 39. Hálkova 55 14
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33. SPC G 30 7 40. Brantická 18 13
34. Cvilínská 7 8 41. Mikulášská 85 3
35. Albrechtická 94 A 6 42. Dvořákův okruh 13 15
36. Na Nivě 16 12

V doručování balíků docházelo během let ke změnám. Od 1. 6. 1997 se přestaly doručovat balíky 
na dobírku, od 1. 6. 2000 už se doručují všechny balíky, včetně dobírkových. Od 16.10.2000 je zavedeno 
doručování balíků prostřednictvím automatizované balíkové dodejny. Při tomto způsobu doručování už 
neexistují poštovní průvodky, nebo� byly od 1. 7. 2000 zrušeny a balíky jsou vedeny na základě balíkové 
doručovací karty. Výplatné se může dít známkami, které se však vylepují přímo na balík.

Zvláštním způsobem se doručuje tisk. Zatímco odedávna noviny i časopisy doručovala pošta, po 
osamostatnění PNS má tato organizace pro Krnov své pracovníky a jen na venkově tutéž službu  provádí pošta. 
Na doručování časopisů se podílejí jak pošta, tak PNS; podle toho, kterou organizaci si vydavatel vybere.

Zásilky EXPRES už asi od r. 1987?88 pro Krnov neplatí. Od té doby byla tato služba zúžena  jen na ty 
pošty, kde existuje tzv. spěšnostní doručování; je to u okresních pošt, tam funguje služba i v neděli.

Krátkou dobu dělali v Krnově konkurenci poště soukromí poslové: měli název Služby veřejných nosičů 
a poslů a sídlili v Domě služeb na Vodní ulici č. 2. Pracovali jen pro organizace. Začali svou činnost koncem 
r. 1993, ale neměli pro ni právní opodstatnění: zprávy může pořád ještě dopravovat a doručovat jen pošta (tzv. 
poštovní výhrada). Soudním rozhodnutím svou činnost asi v dubnu 1994 skončili. 

e. R Ů Z N É  S L U Ž B Y
Kromě listovní a balíkové přepravy patří nerozlučně k službám pošty peněžní služba. Ta doznala 

od r. 1945 značných změn a velkého rozšíření.
Po roce 1948 byla zrušena Poštovní spořitelna a její úlohu převzala r. 1953 Státní spořitelna s cestovními 

vkladními knížkami. Protože jen malá část obyvatelstva se přihlásila na cestovní vkladní knížky, které navíc 
omezovaly manipulaci s obnosy na malé částky (o větší se muselo žádat na ústředí v Praze), zůstala pro většinu 
občanů jako hlavní peněžní ústav Státní spořitelna. Aby obyvatelé vesnic nemuseli dojíždět do okresního města 
nebo střediskových obcí na jednatelství spořitelny, bylo dojednáno s Čs. poštou, že u každého PÚ budou 
zřízena poštovní jednatelství Státní spořitelny. Na okrese Krnov byla otevřena tato jednatelství 4. 11. 1959 
[ NK]. Tato praxe se udržela až do 31. 12. 1992. Od 1. 4. 1992 převzala na poštách spořitelní a bankovní službu 
v celém rozsahu Poštovní banka. Při PB byly otevřeny r. 1991 v Holčovicích a M. Albrechticích směnárny. 
Pošta Krnov 1   zavedla tuto službu od 1. 11. 2002.

Rok 1953  přinesl celou řadu nových služeb, které poštovní organizace počaly zajiš�ovat. Pošta převzala 
různé druhy inkas a výplat (sdružené inkaso, výplaty zemědělských produktů, inkaso tržeb obchodních a jiných 
podniků, výplaty důchodů národního pojištění), dále provádí inkasní a náborovou službu předplatitelů novin 
a časopisů prostřednictvím PNS, přijímá sázky Sazky a později Sportky, zajiš�uje novinky poštovních známek 
a filatelistické potřeby prostřednictvím Poštovní filatelistické služby. [99]

V r. 1965 byl zaveden nový způsob placení inkasa prostřednictvím pošty. Byly sem soustředěny platby 
za spotřebu elektřiny a plynu, nájemné za byt, poplatky za telefon, rozhlas, televizi a rozhlas po drátě. 
Pošta informovala občany Krnova v relaci městského rozhlasu s předstihem v prosinci 1964. [MNV Krnov II, 
k. 66]. Hlásilo se také, že doručovatelka  dohodne s plátci dobu a místo placení. Za celý inkasní list dostane 
doručovatelka při vybírání 1 Kčs; za výběr pouze R+Tv+RPD jen 10 haléřů a placení na poště bude bez 
poplatku. Později přibylo k platbám i předplatné tisku.

Organizace využívající soustředěného inkasa si slibovaly zlepšení platební morálky či přesunutí 
nepříjemného vymáhání plateb na poštu. Moc se toho nezměnilo: neplatiči existovali dál. Pošta nechala 
zveřejnit neplatiče mj. v relacích rozhlasu (např. 11. 2. 1966), ale bez valného výsledku. Několik málo jich 
dokázalo, že došlo k omylu a pošta se musela omluvit, většina zůstala netečná. Později docházelo i k soudnímu 
vymáhání, ale naprosto úplně se neplatiče nepodařilo vymýtit.
Se změnou společenských poměrů byl od 1. 5. 1995 uveden v život nový projekt SIPO (Soustředěné inkaso 

plateb obyvatelstva). V podstatě zůstal stejný rozsah plateb, avšak: 
a) byla zrušena zvláštní přepážka na poště Krnov 1  a  doručovatelky přestaly vybírat, 
b) byl  zrušen termín platby do 15. dne každého měsíce a penále za opožděnou platbu, platba se mohla 

uskutečnit kdykoli během příslušného měsíce u kterékoli pošty a kterékoli peněžní přepážky, 
c) bylo umožněno využít bezhotovostní platby přes řadu (asi 20) finančních ústavů.

K revoluci v poštovní peněžní službě došlo v r. 1994, kdy bylo na pošty zaváděno počítačové zpracování 
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veškerých plateb, příjmů i vydání (APOST). Nejdříve byl na tuto sí� připojen PÚ Krnov 1;   dnem zahájení 
byl 16. květen 1994 na všech  peněžních přepážkách. U listovních a balíkové přepážky byl spuštěn APOST 
24. listopadu téhož roku. Další přibyly takto:

 Město  Albrechtice od 25. června 1996 (současně všechny přepážky) 
  Úvalno 29. července 1997
    Lichnov u Bruntálu 12. srpna 1997
  Jindřichov u Krnova  2. září 1997
  Osoblaha 20. října 1998
Holčovice 11. února 1999
  Třemešná  8. března 1999 
Brantice 13. května 1999 
 Janov 20. května 1999 
Sl.    Rudoltice 15. června 1999
 Zátor 22. června 1999
   Krnov 2 14. září 1999

 Pro další pošty se už se samostatnými APOSTy nepočítá. Satelitní (přijímací) pošty začaly pracovat 
s APOSTem od instalace dne:
  Heřmanovice 30. ledna 2001
    Hejnov 30. ledna 2001
 Hoš�álkovy 20. února 2001
Krasov 20. února 2001
Bohušov  6. března 2001
Liptaň  6. března 2001

 
Podle plánu měly následovat na území Krnovska začátkem října 1997 Slezské    Rudoltice a v listopadu  Zátor, ale 

Česká pošta zrušila rozšiřování APOSTu kvůli nedostatku peněz z důvodu nutných oprav po katastrofálních záplavách.

Se zpožděním byly na poště Krnov 1   instalovány u každé přepážky snímače čipových  karet; jsou 
v provozu od listopadu 1998. Zpočátku se využívaly velmi málo, v současnosti už se používají často..

Přihrádky (boxy) pro odnos pošty byly v menším počtu ve vestibulu, v místech, kde byly po válce 
přepážky pro telefon a balíky. Jejich užívání bylo bezplatné. Se vzrůstajícím počtem firem na začátku 90. let 
silně vzrostla jejich potřeba a od 19. 10. 1992 se za jejich užívání platí (v Krnově, obci do 50 tisíc obyvatelů, to 
činilo měsíčně 50 Kč; od 1. 4. 1998 už 80 Kč a zatím poslední zdražení se uskutečnilo od 1. 1. 1999 na 110 Kč). 
V současnosti jsou využity jen na 50-60%.

R. 1953 začala u všech pošt fungovat Poštovní novinová služba (PNS). Na poště Krnov 1   měla 
samostatnou přepážku; s obrovským  rozsahem předplatitelů a různého tisku docházelo k velkému množství 
reklamací a pracovat na tomto úseku byla činnost nezáviděníhodná. Na poštách skončila tato služba 31.5.1992 
osamostatněním pod stejnou zkratkou, ale změněným názvem První novinová služba. Jen na krátkou dobu se 
vrátilo roznášení 3 deníků (od r. 2001do konce září 2002).

Když byla zavedena služba EXPRES MAIL SERVIS (EMS), mohla být vedena pouze mezi většími městy; 
Krnov mezi ně nepatřil. Od 11. listopadu 1994 však  bylo v Severomoravském regionu umožněno využívat 
EMS též z a do malých obcí, tj. mezi všemi poštami. Od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2003 trvala spolupráce s DHL 
(Interexpres), týkající se mezinárodní přepravy (zrychlila se tak přeprava do ciziny). Zatímco u EMS bylo 
zásilek dost, u této služby jich bylo málo.

Na zasílání peněz do ciziny byla zavedena služba Western Union.
Začátkem r. 2000 bylo u všech střediskových pošt zavedeno spojení ISDN. Jedná se o interní službu 

pošty. 
V Holčovicích, M. Albrechticích, Jindřichově a Osoblaze byly v 90. letech zavedeny směnárenské 

služby a od 1. 11. 2002 i v Krnově 1. Během r. 2002 byla směnárna zrušena v M. Albrechticích, kolem září 
2003 v Holčovicích a Osoblaze.

f . P E R S O N Á L N Í  Z Á L E Ž I T O S T I
Počet zaměstnanců
Při prvním obsazování pošt byly velké nesnáze se získáním potřebného počtu pracovních sil. 

Někde zpočátku vypomáhali i bývalí zaměstnanci německé národnosti, v okrese je jediná zmínka 
z EvKZ   Osoblaha: pomocní dělníci německé národnosti do 15. 1. 1946. Přesto se nakonec podařilo obsadit 
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pošty jen Čechy. Na malých poštách většinou pracoval jen jeden úředník a jeden zřízenec. V EvKZ bývá na 
1. straně uváděn systemizovaný počet zaměstnanců pro každou poštu. Zápisy nejsou každoroční, je možné, že 
každý měl časovou platnost až do dalšího zápisu. První číslo znamená úředníka (poštmistra), druhé zřízence 
(doručovatele?). 

Pošta 1945 1946 1947 1948 1949
 Albrechtice ? ? ? ? ?
Brantice 1/? 1/?
Brumovice ? ? ? ? ?
Fulštejn–Bohušov ? ? ? ? ?
  Heřmanovice 1/2 1/1
(Dolní) Holčovice 1/2 1/1 2/2
 Hoš�álkovy 1/2 1/1
 Hynčice 1/2
 Janov 1/2
  Jindřichov 3/3 2/3
    Kobylí-Kr.Loučky 1/1 0/1
Krasov 1/1 0/0
   Krnov 1 32/26* črv. 35/24*

lstp.30/18*
29/17* 2/16* 

   Krnov 2 15/15 11/12 10/10** 7/8 **
   Krnov 3 1/2 zrušen
Liptaň 1/4 2/2
Loučky u Kr. 2/3 2/2
    Lichnov 1/2
  Osoblaha 2/3 1/3   
   Rudoltice ve Sl. -Sl.R. 1/2 1/3 1/2  1/2
   Spálené-Kutlberk 1ú2 1/1  0/1
  Třemešná 2/6 1/2
  Úvalno 1/1
* vždy je uvedena zvláš� „+ 1 myčka“ 
** 1.řádek 10.2. + 3 řidiči, 2.řádek 1.9. + 2 řidiči

Z přidružených pošt  Neplachovice patřily personálně vždy pod Opavu,    Skrochovice od r. 1945 do 
r. 1948 pod Krnov (1/1),   Sosnová střídavě pod Krnov a Bruntál (1945  – 1/1, 1948 – 0/1),  Velké  Heraltice 
střídavě pod Krnov a Opavu (1945 a 1947 – 1/2).

V celém okrsku Krnov  bylo od 1. 6. 1949 zaměstnáno u pošty celkem 116  osob (115 + myčka).
Podle přehledu lze zjistit, že po počátečních vyšších stavech zaměstnanců ubývá. Konkrétně se to dá doložit 

i různými návrhy z r. 1948 na ušetření pracovních sil v Krnově [ŘP IV, k. 102, i. č. 1820]. V prvním z 13. 7. 1948 František 
Remža, pověřený zatímním vedením PÚ Krnov 1,   navrhuje zrušit   Krnov 3, nebo� se tak ušetří na  pracovních silách, nájmu , 
otopu a osvětlení. V druhém z 31. 8. by prý se v souvislosti s návrhem na novou organizaci doručování změnily stavy 
pracovníků takto:  

u Krnova 1 by odpadli 3 úředníci a 13 zřízenců (z toho 12 doručovatelů),  
u Krnova 3 by odpadli 1 úředník a 2 zřízenci,  

  Krnov 2 by se posílil na 10 úředníků a 23 zřízence.  Zároveň by se   Krnov 2 postavil na roveň okrskovému PÚ. 
Konečně 22.  října byl podán nový návrh, podle něhož má Krnov 1   normalizováno 69 míst (38 úředníků, 31 zřízenců)  

a   Krnov 2 zvýší počet na 33. Automatizováním tf. provozu  dojde k úbytku pracovních sil a dále je vznesena otázka 
filializace Krnova 1. ŘP Opava je   opatrné, zatím nic nemění.

V prvních měsících po osvobození se v celém okrese hodně střídali zaměstnanci. Byly případy, že 
během dvou letních měsíců byli vyměněni i 3 poštmistři. Zůstali u pošty, jen přecházeli sloužit na jiné PÚ, 
aniž by se vraceli zpět. Také název „poštmistři“ je vlastně nesprávný, nebo� ke skutečnému jmenování pro 
funkci poštmistra či přednosty docházelo až v průběhu r. 1947, někde i později. V prvních pověřeních je vždy 
uvedeno „zatímní správce úřadu“. 

I do r. 1948, ale hlavně potom, se nevyhnuly ani poštovním zaměstnancům nábory do hutí a dolů. Do 
obcí přicházely dotazníky, které musely MNV vyplňovat a přesně zdůvodňovat, proč určití muži nepřicházejí 
v úvahu pro pomoc v těžkém průmyslu. Pokud jsem četl, nadšenců bylo málo a ve zdejších vesnicích se těžce 
hledali možní adepti pro práci v průmyslu. Z vesnických poštovních zaměstnanců jsem nenašel takový případ. 
Přesto preferování těžkého průmyslu v té době přineslo jeden vážný důsledek pro poštu: do poštovních 
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služeb bylo přijímáno daleko méně mužů a místo nich pak zaujímaly ženy. Bylo to bohužel i na místech, 
kde se vyžadovala značná fyzická zátěž: v balíkové přepravě (např. při překládce na nádražích) a přímo ve 
vlakových poštách (to sice byl vzácný případ, ale občas se stal). Ostatně ani doručování nebylo procházkou.

V dnešní době je obtížné získat počty zaměstnanců na našem území. Aspoň tedy uvádím aktuální stav 
pracovníků pošty Krnov 1   jako největší na Krnovsku. V r. 1996 tu  pracovalo 58 zaměstnanců v poštovním 
provozu a 5 jako budovní personál. V poštovním provozu to byli

  1 vedoucí pošty  4 pokladní
  2 vedoucí oddělení  19 doručovatelek
  1 reklamační oddělení   3 doručovatelé balíků
  4 pracovníci přepravy   2 doručovatelé spěšných zásilek
 17 přepážkových pracovnic   5 střídačů 

K budovnímu personálu patřili 2 uklízečky, 2 topiči a 1 údržbář.

Během srpna 2000 se na poště objevili za přepážkami dva mladí úředníci, přijatí za pracovnice na 
mateřských dovolených. Jeden tu zůstal už nastálo. Vedoucí pošty hodnotí tuto skutečnost kladně, nebo� 
změna přinesla na pracovišti lepší atmosféru. Rovněž na poště   Krnov 2 pracují 1-2 mladí úředníci a někdy se 
objevují  na čas i ve venkovských poštách.

 
Národnostní otázka
Tím, že většina obyvatelstva německé národnosti byla odsunuta, byl vyřešen národnostní problém. 

Zbytek německých občanů se asimiloval a urychleně se naučil dobře mluvit česky.
Jen jeden případ by mohl souviset s národnostní otázkou: ve skutečnosti je vázán na státní občanství. 

Pro obec   Piskořov obstarával poštovní služby Řek Zisis Projos v letech 1956–61. Zvláštnost tkvěla v tom, 
že v této obci bydleli téměř samí Řekové; proto bylo výhodné, aby měli svého doručovatele. Protože tito 
emigranti byli bez státní příslušnosti, ministerstvo spojů tehdy povolilo výjimku z pravidla, že u pošty může 
být zaměstnána jen osoba s čsl. státní příslušností.

Pozdější skutečnost však byla jiná. Pan Mosler mě ubezpečil, že na různých poštách pracovali bez 
jakéhokoli omezení příslušníci řecké menšiny přímo v provozu. Potvrzení této skutečnosti jsem našel i v kronice 
BSP pošty Krnov 1,   tgf. a tf. oddělení: v r. 1976 tu pracovaly 2  ženy řecké národnosti, v r. 1978 dokonce 4. 
Žádné obtíže s jejich přijetím nebyly. Postupné ubývání jejich počtu souviselo s tím, jak se stěhovaly zpět do 
Řecka.

 
Povinnosti a platy
V poválečné době přišli do pohraničí různí lidé. Ti, kteří si přijeli ukořistit majetek, další, kteří brali 

jedno zaměstnání za druhým, aniž by měli aspoň jakousi pracovní morálku, skuteční zaměstnanci pošty, kteří 
věděli, jak se chovat a pracovat, a také nadšenci, kteří nehleděli na vlastní prospěch.

Ta první skupina se snad u pošty nevyskytla. Druhá skupina se tu a tam objevila. Příklady na takové 
se nacházejí v EvKZ; na dosti poštách se vyskytují zaměstnanci na 1–2 měsíce a pak odcházejí definitivně 
od poštovních služeb. O některých s nevalnou morálkou jsou i zprávy. Podle R, září 1947, byl v Třemešné 
propuštěn Adolf Kulpa pro zneužití úředního razítka a falšování podpisu přednosty úřadu (musel též vrátit 
osidlovací příplatek). Ve stejném roce zasílá MNV Janov  [I, i. č. 1] 10. února žádost na ŘP, aby byli odvoláni 
poštovní úředník Tvrdý a poštovní zřízenec Kubný pro nepřístojné chování (asi byli opilí a v noci udělali 
velkou výtržnost.) V EvKZ je zapsáno, že oba podali žádost o rozvázání pracovního poměru a bylo jim 
vyhověno. Kubný znova nastoupil 11. 9. 1946, ale znovu, a to definitivně, rozvázal pracovní poměr 8. 3. 1947. 
Naštěstí těch slušných byla naprostá většina.

Dlouhá léta nebyl znám případ, kdy by došlo na poště k nějaké nepravosti. Dobré jméno poštovních 
zaměstnanců pokazil až během r. 2002 dvacetiletý mladík, který při zastupování v Krasově, Heřmanovicích 
a Holčovicích část peněz za složenky bral pro svou potřebu.

Existovali i nadšenci, hlavně v r. 1945, kdy bylo listonošů málo. Ti roznášeli zásilky dobrovolně 
a bezplatně. Z dokumentů známe dva. V R 1945, říjnu, uvádí PÚ   Krnov 3, že Petřík z  Dubnice obstarává 
odnášku i  doručování bezplatně. V MNV Janov  I, i.č.1 je zapsáno 14. 8. 1945, že dosavadnímu poštovnímu 
zřízenci je dáno 1000 Kčs jednorázové odměny a další službu už konají zaměstnanci PÚ, kteří sem mezitím 
byli ustanoveni. Velmi dobře si vedl i Josef Hrubý v Osoblaze: když byl odvolán do Krnova, MNV žádalo 
o jeho návrat, nebo� je prý nepostradatelný v záležitosti bývalé Raiffeisenbank .

Někteří poštovní zaměstanci byli činní i ve veřejných funkcích. Poštmistři Jan Miketa (1945) a Adolf 
Hudeček (1949) v Rudolticích, Pedzimáš v Krásných Loučkách, Miroslav Gogela v Lichnově, mnozí jiní byli 
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členy místních národních výborů. Asi nejvýše to dotáhl ředitel PÚ Krnov 1   Josef Matlášek, předválečný 
pracovník této pošty . V r. 1946 se stal předsedou Okresní samosprávné komise a rok nato OVě 24. 6. 47 
přináší zprávu, že je členem ZNV v Ostravě. Kromě toho jsem zjistil, že byl hodně aktivní i jako divadelní 
ochotník. Po únoru 1948 ho stihla „odměna“ jako hodně jiných agilních lidí: už kolem 5. 3. 1948 byl přeřazen 
na subalterní místo a Krnov 1   převzal Fr. Remža. Důvodem mohla být jeho  politická činnost: již v r. 1946 
byl krajským důvěrníkem národně-socialistické strany a zřejmě jím byl i v kritických únorových dnech 1948. 
Matlášek však nebyl jediný, kdo takto dopadl: jeho zástupcem byl od 7. 6. 1945 Rudolf Loub, zřejmě rovněž 
zkušený a asi předválečný pracovník; i on byl zproštěn funkce již 9. 3. 1948, důvody jsem nezjistil.

O povinnostech a platech z této doby nemám informace. Možná aspoň částečné vodítko může přinést 
zařazení jednotlivých PÚ do skupin tzv. činovného. Je uvedeno ve všech EvKZ hned na 1. straně. Do skupiny 
C patřily Albrechtice,    Heřmanovice,   Jindřichov, Krnov 1,       Lichnov a  Osoblaha . Do skupiny D patřily  Fulštejn 
(Bohušov), Brumovice,  Hoš�álkovy,  Hynčice,     Kobylí, Krasov, Kutlberk (   Spálené),   Třemešná a   Úvalno. 
Od 1. 1. 1948 byly převedeny ze skupiny D do skupiny C Brantice, Holčovice, Janov , Liptaň, Loučky a    Rudoltice. 
Jedině u Krnova 2 a 3 není jasno.

V R 1948 je u Krnova 1 z května heslo „Režijní výhody u Krnova 2“. Pan Berčák i paní Mikulíková 
se shodně domnívají, že se tato výhoda týkala asi těch poštovních zaměstnanců, kteří jezdili ve vlakových 
poštách. Berčák odhaduje, že to byla asi poloviční sleva jízdného a po r. 1948 byla zrušena, Mikulíková říká, 
že v 50. letech už asi slevy neexistovaly.

Jedno je však jisté: během socialistické éry šly reálné platy poštovních zaměstnanců dolů. Těžko 
posoudit, nakolik to bylo způsobeno převahou žen, byl však fakt, že ženy byly obvykle placeny méně než 
muži. Protože pak platy nebyly velké, vlastně se ani muži nijak nehrnuli do služeb pošty. 

Potvrzení předcházejících řádků jsem našel opět v kronikách BSP pošty Krnov 1.   Pracovnice tf. 
ústředny to měly těžké. Služba  byla obtížná, stěžovaly si na nízké mzdové ohodnocení, zájemkyň o práci 
spíše nedostatek, odtud plynul malý počet osazenstva, a tak bývalo problémem vybrat si dovolenou. Některé 
roky (1963–64) prý dovolenou nedostaly. V r. 1976 si stýskají, že při nově zaváděné racionalizaci mezd mají 
mít nízké platy, které se nezvyšují při zvýšeném pracovním vypětí, dovolenou nemívají, přesčasy nedostanou 
zaplacené. Nebylo divu, že mladých moc nepřicházelo a mnohé dříve či později odcházely. Na druhé straně 
při pravidelném měsíčním hodnocení vykazovala každá pracovnice výkon nad 100%; nejlepší kolem 180%, 
ty „nejhorší“ 108–115%.

Platy se v  posledních letech zvýšují na základě kolektivní smlouvy v průměru asi o 7,7%. (Je to půměr 
pro celý kraj.) Neplatí to pro všechny pošty, někde se zvyšují o něco víc, někde vůbec ne.

 
Profesní organizace
Poštovní zaměstnanci měli po osvobození místo dřívějších spolků profesní či odborovou organizaci 

ROH. Všechny údaje jsem získal z fondu ZNV a KNV I /588 – ROH.
Jako první byl povolen v PÚ Krnov 1  19 . 11. 1946 Svaz zaměstnanců v dopravě, závodní  skupina 

Poštovní úřad, ustavena byla 23. 12. 1946. V prvním výboru byli tito členové: Julius Taufer, Josef Velička 
a Marie Šteffková. 30. 3. 1950 se změnil název na Svaz zaměstnanců pošt, závodní skupina Okrskový PÚ.

Na poště   Krnov 2 byla závodní skupina ustavena 14. 1. 1948 a v  prvním výboru pracovali tito členové: 
Alois Hub, Karel Bardoň a Antonín Hrůza. Změna názvu proběhla stejně jako u Krnova 1.

Odborové organizace ROH na poštách fungovaly stejně jako v ostatních závodech a institucích. Měly 
za úkol přenášet a kontrolovat direktivy stranických orgánů a vedení KSČ. Členství v odborech bývalo téměř 
100%-ní, výjimek bylo pramálo. Pan Mosler uvádí, že z příjemnějších stránek ROH vyplývaly pravidelné akce, 
např. oslavy MDŽ, Dne dětí, každoroční zájezdy (po r. 1990 i do Ratiboře na nákupy). V Krnově si zájemci 
organizovali pravidelné sportovní soutěže ve stolním tenisu a kulečníku, v poslední době v kuželkách.

Vím o tom, že kulečník bývala oblíbená zábava poštmistrů. V 50. letech patřil k vyhlášeným hráčům v Holčovicích 
poštmistr Augustin Wasiewicz, ale toho prý ještě překonával heřmanovický poštmistr František Vrba. V kronice BSP jsem 
se dočetl, že v Krnově koncem 70. let býval přeborníkem v kulečníku a ve stolním tenisu Max. Mosler.

V 50. či 60. letech měli krnovští poš�áci i svou kapelu, která hrávala na poš�áckých plesech. Kdo byl 
jejím vedoucím, nikdo neví najisto; snad to byl Josef Král.

Asi jedna z prvních akcí ROH poštovních zaměstnanců bylo pojmenování „Mohyly“, prvního kopce 
nad krnovským nádražím, Bezručovým vrchem a přejmenování tamějšího pomníku německého regionálního 
básníka Petera Roseggera na Bezručův pomník. Ve spojení se železničáři to uskutečnili v r. 1947 a do 
pomníku nechali vsadit kovovou desku s nápisem: „Železniční a poštovní zaměstnanci Velkého Krnova 
k 80. narozeninám Petra Bezruče, slezského básníka a buditele.“ (Barevná příloha obr. 9, 10)
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5. TELEKOMUNIKACE
 
a. T E L E F O N ,  D Á L N O P I S 
Stav tf. sítě po osvobození byl katastrofální. Zprávy z prvních měsíců chybí, a tak musíme brát za 

pravděpodobné, co uvádí dr. Genserek: 
5. 6. 1945 byl zahájen místní a meziměstský styk v nejbližším okolí (nepíše výslovně, že telefonický).
22. 6. 1945 byla zajištěna v Bruntále městská tf. ústředna [roz. krnovská – R.H.] a bude dána co možná nejdříve 

do provozu. Tf. kabel ve městě nebyl příliš poškozen, tf. styk se udržuje alespoň mezi úřady. Meziměstská 
tf. ústředna prý byla Němci převezena do Šumperka a zůstala nevypátrána.

K poslednímu údaji se vyjádřili shodně, a to s pochybami, jak paní Remžová, tehdejší pracovnice v tf. 
ústředně, tak pan Stupal, mladší pracovník. Oba se vyjádřili ve smyslu velmi obtížné manipulace s ústřednou 
(hlavně velká váha).

První věrohodná zpráva, pocházející z R, se vztahuje k říjnu 1945 a týká se zřizování tf. stanic v rajonu 
pošty Krnov 1.   Nic bližšího uvedeno není, ale dá se soudit, že  nejspíše šlo o nové tf. stanice. V listopadu 1945 
se oznamuje změna čísel tf. stanic a v prosinci téhož roku už byl v Krnově vydán prozatímní tf. seznam.

Zájem o účastnické stanice byl asi enormní a asi proto byl v prosinci 1945 vydán zákaz zřizování 
místních tf. stanic. Spíše se dbalo o přednostní spojení mezi úředními místy.

Zároveň asi bylo třeba dbát na spojení mezi Krnovem a vesnicemi okresu, v prvé řadě aspoň na místní 
pošty. Tam, kde nebyly pošty, byly zřizovány smluvní veřejné hovorny (SVH). Ze všech obcí jsem údaje 
nezískal, ale i to málo dá jakýsi obraz o té době.

 Albrechtice R prosinec – bylo navázáno trvalé tf. spojení, ústřednu obsluhují Němci.
Brantice R bez data – byl zahájen tf. provoz a obnovena tf. služebna    Radim
Brumovice R listopad – byla zapojena tf. ústředna, v prosinci zahájen provoz 
Fulštejn R září – telefon ani telegraf dosud nefunguje
  Heřmanovice R bez data – tf. ústřednu obsluhuje zaměstnanec pošty
Holčovice R prosinec – je požadována síla pro tf. ústřednu 
 Hoš�álkovy R listopad – byl zahájen tf. provoz
  Jindřichov R prosinec – byl obnoven tf. a tgf. provoz
    Kobylí R listopad – byl zahájen tf. a tgf. provoz 
   Krnov 1 R prosinec – byla zřízena tf. služba u Krnova 2
Loučky R listopad – byla zřízena tf. ústředna a napojena na meziměstské vedení, byl     

   zahájen tf. a tgf. provoz
prosinec – napojena tf. ústředna v Krasově a tf. hovorna v Radimi

  Osoblaha R prosinec – zapojena tf. linka do Fulštejna

Houfně žádaly o znovuzřízení tf. stanice celní úřady, konkrétně: Krnov-Petrovická ulice,     Bartultovice,   
Chomýž,   Jindřichov , Liptaň, Osoblaha   a   Petrovice.

Z archivů MNV je dochováno pramálo.  Hoš�álkovy I, i.č.1, hlásí 29.9.1945 narušení tf. vedení a sloupu, 
což odstraní „velitelství vojsk“(!). V Pamětní knize  Dubnice je údaj, že tf. spojení s Krnovem bylo zavedeno 
r. 1945 — měsíc neudán.

Za rok 1945 lze celkově shrnout, že došlo k obnově nejnutnější tf. sítě. Podle zpráv došlých na ŘP 
Opava byly   zprovozněny tyto linky (údaje dodal PÚ Krnov 1):

říjen:  Krnov – Krasov,  Vrbno – Krasov,  Krnov –    Skrochovice
Listopad:     Kobylí – PÚ  Hoš�álkovy, Loučky – meziměstská ústředna (?)
19.11.:  Krnov – Šumperk
21.11.:  Krnov –   Opava
Prosinec:  Krnov–Frývaldov, Mor.Ostrava– Krnov,  Krnov–Bruntál,  Krnov–Brantice,  Krnov– Neplachovice
Listopad:  Albrechtice –   Osoblaha,  Albrechtice –  Hynčice - Holčovice

V r. 1946 se začíná rychlým tempem  rozšiřovat tf. sí� na celém okrese. Kdyby se ve fondech MNV všude 
dochovaly dotazníky z května toho roku, mohli bychom být dobře informováni o tehdejší situaci v každé 
obci. Byl tu totiž odstavec týkající se spojení: veřejná doprava a pošta, v jejím rámci telefon. Z menších obcí, 
o které hlavně jde, jsou údaje:

MNV  Dubnice I, i. č. 55: 4. 5. 1946 – v obci je telefon pouze pro meziměstské spojení
MNV Holčovice I, i. č. 56: 20. 5. 1946 – v obci Jelení není ani telefon ani telegraf 
MNV Krásné Loučky I, i. č. 32: ? – obec má 2 tf. stanice, nemá telegraf
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 Během tohoto roku bylo žádáno o zřízení nebo byl zahájen provoz těchto zařízení: tf. hovorny (TH), 
smluvní tf. hovorny (STH), smluvní veřejné hovorny (SVH), samostatné smluvní ústředny nebo hovorny (SSÚ, 
SSH). Ač mezi uvedenými názvy nebyl žádný rozdíl nebo jen malý, ponechávám názvy tak, jak jsou uvedeny 
v dokumentech.

 Albrechtice – září Linhartovy: STH 
 Hynčice – květen žádost o TH
  Jindřichov – květen STH je u místního řezníka
   Krnov 1 – bez data zapojení SSÚ v Chomýži
  březen přeložení SVH v Úble
  duben zapojení SSH v Láryšově a snad i v Býkově
  květen zapojení SVH v Dubnici 
  říjen zřízení STH na Cvilíně
  listopad zapojení účastníků na Cvilíně na vedlejší TÚ Cvilín
   Krnov 2 – listopad zřízení TH na PÚ    Krnov 2
Loučky – březen TÚ Brantice zapojena na Loučky
  Třemešná – červen obnovena STH v Pitárném

Z fondů MNV jsou doklady:  

z H e ř m a n o v i c  [I, i. č. 1] ze dne 17. 1.: poštmistr Vrba podává žádost na zřízení TH;   
z B ý k o v a  [I, i. č. 49] ze dne 8. 1. – žádost o obnovení tf. hovorny, 
z R u s í n a  [I, i. č. 53) ze dne 5. 6. 1946, kdy MSK žádá o obnovení tf. hovorny; ŘP odpovídá: protože se 

jedná o obnovení, náklady nese poštovní správa. Připojeny jsou i podmínky, 
z V y s o k é  [I, i. č. 62] – ŘP sděluje na žádost o přeložení STH do domu č. 65 podmínky: MNV musí uhradit 

výlohy.

 Během tohoto roku byly zprovozněny další linie tf. vedení [R]: v červenci Krnov–    Lichnov, v prosinci 
Krnov–Holčovice a Krnov–Liptaň. Otázkou  je heslo „zapojení  meziměstského tf. vedení Mor . Ostrava–Krnov“, 
nebo� stejné heslo se objevuje v lednu 1947.

S nárůstem tf.  provozu se stala dosavadní ústředna na poště Krnov 1   nedostačující. Asi kvůli zesílenému 
zasílání telegramů byla  přepážka pro telegramy definitivně přestěhována do haly v přízemí a spojení 
s ústřednou v 1. poschodí se uskutečňovalo potrubní poštou. Přepážka zůstala takto umístěna někdy do 60. 
let.

I když vedlejší budova (č. 13) byla připojena k poště už za okupace (podle ústního sdělení p. Daniela 
Husara, nejméně od r. 1944), asi kapacita místní i meziměstské ústředny nedostačovala. Proto bylo 
rozhodnuto o dalších úpravách a zřejmě rozšíření. Rozhodnutí o tom jsem nikde neobjevil, jen ve fondu 
ŘP IV, i. č. 1883 jsou plány meziměstské ústředny Krnov 1,   datovány 15. II. 1947, s popisem místností 
a provedením  elektroinstalace. (Uskutečnil ji Josef Slováček, elektroradiozávod v Krnově, Masarykovo 
náměstí 28, v r. 1948.) 

V r. 1947 pokračovalo zapojování dalších stanic, ústředen a meziměstských vedení. Písemné doklady 
R uvádějí:

leden – zapojení meziměstského vedení Ostrava –  Krnov
– zřízení tf. služby v Horních Povelicích (asi žádost)

únor – tgf. vedení   Opava – Brumovice (asi zapojeno)
– vypojení meziměstského vedení  Krnov – Šumperk

březen – zapojení přímé linky  Krnov –  Hoš�álkovy
duben – na Ježníku správce STÚ (jmenován? změna?) 
bez data – zapojení tf. vedení   Olomouc –  Krnov 

– zapojení STH v Býkově, Dubnici a Láryšově
– zapojení [tf.] vedení  Krnov –  Albrechtice

podzim – úprava vedení na Osoblažsku 
– do provozu uvedena TH    Dívčí Hrad (PÚ Liptaň)

K tomu je v ŘP IV, i. č. 1868, několik dokumentů. Má být zřízeno tf. vedení Albrechtice– Liptaň, je 
přiložen rozpočet na stavbu v r. 1947. Vedení se připne na meziměstskou trasu Albrechtice– Jindřichov,   
v Třemešné odbočí na Osoblahu. Zároveň se provede úprava a zesílení spodní stavby (sloupy v rozích 
a zatáčkách). 

Kromě těchto údajů jsem sesbíral porůznu další: 

Historie poštovnictví na Krnovsku



 — (121

R, říjen – tf. vedení 3507 v Albrechticích zapojeno do provozu, uvedena TH Bučávka (PÚ Liptaň)
MNV I, Pamětní kniha obce Bučávka: – 2. 10. byla k provozu otevřena tf. hovorna. Jsou tu uvedeny 

i další podrobnosti: ministerstvo zemědělství darovalo 30 000 Kčs a ministerstvo pošt a telegrafů umožnilo 
obci uhradit zbytek výloh splátkami ve 4 letech. 

OŽK Op [ZA Op, k. 480, i. č. 627] – Zde je uložena poslední zpráva ve stylu starých oznámení 
(cyklostylováno, i pro denní tisk): 24. 11. 1947 byla otevřena smluvní veřejná telefonní hovorna místní 
sítě Slezské    Rudoltice a tgf. stanice s tf. provovozem  Dolní Povelice. Úřední hodiny: v pracovní dny 8–
12, 14–18 h., v neděli 9–10, ve svátky 9–12, o sobotách 8–13, 15–18 h. Pro meziměstský styk jsou určeny 
Slezské    Rudoltice.

Krasov I, i. č. 70 – Do r. 1946 tu byla při poště tf. hovorna a ústředna, ale jako nerentabilní zrušena. 
Obec žádá o obnovení. ŘP vychází obci i zájemcům vstříc a je ochotno zřídit smluvní veřejnou tf. ústřednu 
místní sítě Loučky u Krnova. Provoz by byl zpočátku manuální, pak poloautomatický. (10. 7. 1947.) 
Dále se uvádějí podmínky:
1. Obec poskyne bezplatně vhodnou místnost.  
2. Nebude-li postaráno o tgf. a tf. tajemství, obec vybaví na svůj náklad celou hovornu.
3. Dojde-li k přeložení hovorny do 10 roků (např. v osobě správce), je to možné jen na náklad obce.
4. Pro bezplatnou obsluhu musí být vybrána důvěryhodná a státně spolehlivá osoba.

 MNV Krasov souhlasí, správcem bude hostinský Emanuel Svatoš. V září se v R objevuje heslo „tabulka 
a poučení pro smluvní telefonní služebnu Krasov“. Naopak MNV nesouhlasí s požadavkem ředitele národní 
školy v Krasově, aby škola dostala svou tf. stanici. Ve zdůvodnění se praví, že sice telefon ve škole byl, ale 
hlavně pro použití obecního úřadu, který byl ve stejné budově se školou. Pro školu je telefon věc nepotřebná, 
a tudíž z úsporných důvodů se žádost zamítá. 
MNV  Úblo k. 4, i. č. 87 a Kronika Úbla – Z obou pramenů lze rekonstruovat, že v Úble byl zapojen telefon do 
brumovické pošty nejméně od r. 1947, ale spíše už dříve. Prý již v r. 1946 žádal MNV ŘP v Opavě o přeložení 
tf. stanice z hostince, nebo� toto umístění je zcela nevyhovující. Telefonní hovorna je totiž v bytě hostinského, 
a to v ložnici, což odporuje předpisům, nehledě už  na nemožnost dodržování tajemství. Čilá korespondence 
se rozvinula v r. 1949, kdy MNV  přistoupilo na návrh ŘP, aby stanice byla přemístěna do budovy MNV jako 
STH.   Přestože smluvená částka byla 23. 8. 1949 zaplacena, ještě 4. 10. 1949 musel MNV urgovat na ŘP, a� se 
něco děje. Kdy se úbelští dočkali přemístění, už ve složce nebylo.

V následujících letech je zpráv stále méně. V R 1948 je pouze v březnu „poloautomatické zapojení 
Krnov-Krásné Loučky“ a v ŘP IV, k. 102, i. č. 1820, je zpráva z 9. 12.:  všechny tf. stanice u Krnova 3 byly od 
1. 12. 1948 přepojeny na hlavní tf. ústřednu Krnov 1.   Automatizovaná místní ústředna začne pracovat asi od 
1. 1. 1949.
 OVě přináší v lednu 1949 zprávu, že v r. 1948 byla zřízena v Linhartovech TH.
V r. 1949 uvádí R z Krnova 1: 
  v dubnu – účastnická stanice ve Štundorfu (Studnice, u Osoblahy) se převádí na VTH, 
  v květnu – STH     Bartultovice končí. 
V kronice Krasova [MNV III, i.č.130] se uvádí, že v tomto roce byla tf. hovorna automatizována a má přímé 
spojení s poštou Loučky.

Do 15. 7. 1949, kdy zápisy v R, oddělení telefonu a telegrafu končí, je oznamováno, že hodně účastníků 
se odhlašuje z provozu; a to jak osoby, tak úřady (také celní).

Z dokladů MNV v SOA K mohu uvést jen dvě zprávy.  Matějovice I, i. č. 57, žádají o zřízení tf. hovorny 
s připojením na Fulštejn. V odpovědi ŘP jsou rozmnožené podmínky a uvedeny možnosti přispění materiálem 
a penězi. Ač v původním návrhu se finanční náklady v 50% výši pohybovaly mezi 5–10 tisíci Kčs (což se týkalo 
obce), za pouhý měsíc při zpracování definitivního rozpočtu vyrostly na 19 000, při provedení pomocných 
prací občany na 17 100 Kčs. Nicméně MNV slíbilo, že zaplatí a provedou práce, jen a� se začne co nejdříve. 
Všechny peníze slíbili dodat 6. 2. 1950. Výsledek už není znám, ale snad byl dobrý.

Druhá zpráva se týká Karlova [I, i. č. 68]. MNV žádá 2. 8. 1949 o zřízení VTS. KSS požaduje zálohu na 
stavbu přípojného vedení Osoblaha–    Karlov, podmínky umístění a obsluhy, tf. tajemství, plateb. Z pozdějšího 
pramenu je vidět, že VTS byla zprovozněna, je v hostinci, obsluhuje s. Turek.
V dalších letech se už vyskytují zprávy sporadicky a jen ve fondech MNV [SOA K].  
 S l e z s k é  P a v l o v i c e  I, i. č. 75: 14. 12. 1950 žádá MNV o přeložení tf. hovorny do své budovy. Na zaslané podmínky 

z ŘP MNV neodpověděl. 
B ý k o v  I , i. č.1 – 5. 9. 1851: je schváleno zřízení automatické tf. ústředny do č. 68 (národní škola). 
  K a r l o v  I , i. č. 68: podle dokladu z 2. 4. 1953 mají hovornu v budově MNV s nepřetržitým provozem asi od r. 1952.
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V r. 1952 se KSS rozhodla převádět SVTH na VTS. Byla to asi rozsáhlá a všeobecná akce, by� jen u těch 
obcí, které s tím souhlasily. Podařilo se mi najít v dokumentech zprávy o tom z Bartultovic, Býkova, Petrovic 
a Slezských Pavlovic.
    B a r t u l t o v i c e  I , i. č. 69  VTH má být od 1. 1. 1952 přeměněna na veřejnou stanici podobně jako jinde. 

Vybírání  poplatků činí potíže, které zmizí při přeměně na VTS. MNV má hradit poplatky. 5. 5. 1953 je KSS  nespokojena 
s daným stavem, nebo� rolník Nesvadba není důvěryhodný pro vedení VTH a MNV se dosud nevyjádřilo. Další 
korespondence není. 

B ý k o v  I , i. č. 57: dosavadní SVTH se bude měnit na VTS, budou-li souhlasit (MNV), od 1. 2. 1952.
  P e t r o v i c e  I , i. č. 54 5. 1. 1952 ohlašuje KSS přeměnu SVTH – je to na popud ústředního ředitelství ČSP, a hlavně kvůli 

obtížím, jaké jsou i jinde. Posílají tedy návrh podmínek (umístění i uživatel může být stejné).  
 S l e z s k é  P a v l o v i c e  I , i. č. 75 9. 1. 1952 KSS upozorňuje, že dojde k přeměně SVTH na VTS.  Všechno jako jinde, 

jen se tu uvádí víc služeb a podrobněji než v dříve uvedených obcích. 
Dále už jsou to jen různé zprávy, tu závažnější, jinde jen drobnosti na dokreslení situace.

B ý k o v  I , i. č. 57 17. 3. 1954 – V Láryšově by chtěli přemístit VTH do domu č. 8; dosavadní je v uzavřeném hostinci. 
Stížnosti se už vedou od 10. 1. 1948, protože občané nemají přístup k VTH. MNV bude v případě opakované stížnosti 
žádat PÚ o potrestání p. Šobra dle platných předpisů.

J a n o v   I , i. č. 7: 14. 5. 1956 – jsou povoleny stavební úpravy v č. 40: zřízení automatické telefonní ústředny a bytu 
(v souvislosti s přemístěním pošty do tohoto domu).  

 D u b n i c e , Pamětní kniha : VTH je v místním hostinci. Není-li otevřeno, není možno se dovolat, hlavně odjinud. Proto 
je od r. 1957 místní hovorna v domě L. Polocha, druhý telefon je v MNV. (V MNV I, i. č. 58, se tyto skutečnosti potvrzují, 
navíc jsou tu konkrétní údaje: hostinský je Rudolf Petřík, v č. 40.) 

  P i t á r n é  I , i. č. 58 : 11. 6. 1960 – KSS sděluje, že vybírání poplatků při STVH činí potíže správě i správci VTH.   
Přeměnou na VT stanici se vše zjednoduší. MNV souhlasí s podmínkami, od 1. 8. 1960 se VTH mění na VTS.  

 – 5. 5. 1962 Než bude zřízeno nové spojové vedení pro PÚ, budou stanice PÚ i VTS na společném vedení.

Jak se rozrůstala sí� tf. účastníků i na vesnicích dokumentuje zápis v kronice Krasova. Nejdříve je zde 
zapsáno, jak se vylepšuje spojení: r. 1969 odtud už nejde přes poštu  Zátor, ale místní tf. ústředna má přímé 
spojení na Krnov, Bruntál a  Vrbno (do Vrbna kvůli lesnímu podniku). Následuje zápis z  r. 1971 o tom, že VTH 
je v místním Pohostinství, ale hlavně — počet tf. účastníků vzrostl na 14.

I když jsem pilně hledal v dobových novinách, nenašel jsem údaj, kdy přesně došlo k úplné telefonizaci 
okresu. Hodně čísel novin se neuchovalo; jen si pamatuji, že někdy koncem 50. let se uvádělo, že konečně 
každá vesnice i větší osada na okrese má aspoň 1 tf. stanici. Kromě toho se začalo s instalováním veřejných 
tf. automatů na významných místech Krnova. Z relace městského rozhlasu v Krnově se dovídáme, že spoje 
zařídily tf. automaty na hlavním nádraží a vedle Slezského domova, jenže neznámí pachatelé je neustále 
poškozují [MNV Krnov II, k. 62, i. č. 220, ve dnech 3.–14. 10. 1959]

K většímu rozšíření  tf. sítě došlo začátkem 60. let. Přestože si pamatuji, že kolem přelomu let 1961–62 
byly všechny stanice v Krnově přečíslovány z trojmístných čísel na čtyřmístné a začínaly dvojkou, nenašel 
jsem nikde ani sebemenší zprávu o tom, kdy akce začala a kdy skončila. Jen podle některých tiskovin, v nichž 
jsou uváděna nová tf. čísla, se dá usoudit, že průběh přečíslování by mohl být ohraničen prosincem 1961 
a únorem 1962. Všeobecně vzato, nová čísla mohla platit snad od začátku května 1962 [ZpONV, č. 3].

Další léta jsou téměř bez dokladů. Jen slabým vodítkem jsou zápisy v kronikách brigády socialistické 
práce, která existovala v oddělení telefonu a telegrafu. Občas v zápisech problesknou provozní těžkosti 
a nedostatky.

Např. v r. 1963 se od září do konce roku uskutečňovala přestavba v budově tf. ústředny. Při bourání a novém 
vyzdívání rušil pracovnice hluk, prach a špína; dokonce asi 3 měsíce nebylo možno provádět bez problémů směnové 
střídání v noci, protože bylo odpojeno elektrické vedení od domovního zvonku. Příchozí si prý musely donést v kapse 
kamínky a učit se strefovat do oken. I když to tu není výslovně napsáno, domnívám se, že asi v této době byla přestěhována 
přepážka pro telegramy a hovorna z vestibulu pošty do budovy ústředny. Nejdříve snad do přízemí, brzy nato do 
1.poschodí, kde byly i tři hovorny. Opět chovám dost určitou vzpomínku, že po nějaký čas byl v nočních hodinách 
přístup do 1. patra uzamčen a pro podávání telegramů fungoval malý ruční výtah. Pro nutné tf. hovory byl instalován tf. 
přístroj. Tuto skutečnost mi však bohužel nikdo nepotvrdil. 

Práce v tf. ústředně byla vyčerpávající hlavně nervově. I v normální situaci, bez přestavování, se 
vyskytovaly stresové momenty, protože dost často byly vypojovány linky (důvody nikdo nesdělil), také byly 
nutné opravy, a to všechno ztěžovalo rychlé a nerušené spojování hovorů.

Situace se ještě zhoršila v r. 1976 a později. Ze zápisů vyplývá, že v ústředně se pracuje na zařízení 
nejméně 30 let starém; až z pátku 10. 9. na sobotu 11. 9. 1976 se přepojovaly meziměstské stoly a kabely na 
nové zařízení. Podstatný přínos však to však neznamenalo, nebo� od 22. 7. 1976 byla zrušena linka Krnov-
Olomouc a  všechny  hovory musely být směrovány na Ostravu.  Přetížením tohoto směru tak vzniklo hodně 
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zmatků ve spojování hovorů, opožděné (často s čekáním 2–3 hodiny) byly nakonec rušeny, prostě ani 3 
linky na Ostravu v r. 1977 nestačily přetíženému provozu. Na dovršení situace přispěly i úpravy v Městě 
Albrechticích: byl tu automatizován celý obvod, ale zato zrušeny všechny meziměstské linky (tzn. do Bruntálu 
a Opavy) s výjimkou Krnova. Všechny dálkové tranzitní hovory šly přes Krnov a tím ještě zhoršovaly dost 
napjatou situaci. Nepomohly ani další  přidané okruhy na Ostravu přes Opavu v r. 1979.

V letech 1977–78 došlo i na úpravy vnitřních prostor budovy ústředny a pracovnice tak získaly 
odpočívárnu z bývalé šatny a umývárny.

Tyto údaje jsou vypsány ze závazků uzavíraných do r. 1979. V tomto roce se začaly dodávat tiskopisy 
závazků s nadepsanými body a tam už se nedalo nic podobného vepsat.

Z doslechu je mi známo, že v r. 1980 bylo modernizováno tf. spojení mezi Albrechticemi a Osoblahou 
na bezdrátové. Z telekomunikační ústředny u pošty Krnov 1 jde   svazek signálů na Cvilín a odtud do Albrechtic. 
Zde se větví  na dva směry: do Jindřichova a do Osoblahy. Signál do Osoblahy je převáděn anténním systémem 
na Hranečníku (kopci východně nad Albrechticemi) na přijímací anténu v Osoblaze.

Z nedostatku jiných dokumentů jsem hledal fakta v telefonních seznamech. Za celou dobu od r. 1945 
do dneška jsem měl možnost nahlédnout jen do dvou. Ten z let 1970–71 už obsahuje místní tf. obvody (MTO). 
Jsou to: K r n o v  1  a   patří sem i Krnov   2,   Krnov 4,   Krnov 5, Býkov, Hoš�álkovy ,    Úvalno a Láryšov. Dále jsou  
menší  střediska  H o l č o v i c e  1  + Holčovice 2 (   Spálené), J i n d ř i c h o v    +  Arnultovice,     Bartultovice, Janov , 
L i p t a ň  +   Pitárné,  M ě s t o  A l b r e c h t i c e  +   Biskupice, Hynčice,   Třemešná , O s o b l a h a  +   Bohušov, 
Slezské    Rudolt ice + Amalín,  Z á t o r  + Čaková, Loučky, B r a n t i c e  +    Radim, Krasov,     Lichnov.

V tf. seznamu 1984–85 je Krnov uzlovým tf. obvodem (UTO) a zahrnuje obce celého bývalého 
krnovského  okresu. Jednotlivé okrsky mají střediska v Heřmanovicích, Holčovicích, Jindřichově, Liptani, 
Městě Albrechticích, Osoblaze, Slezských Rudolticích a Zátoru. V r. 1985 byla konečně zrušena stará manuální 
ústředna a zřejmě tehdy se stalo Krnovsko plně automatizovaným územím. Ovšem na spojení s naprosto 
všemi uzly v republice se ještě muselo nějaký rok počkat. Např. Rýmařovsko bylo připojeno asi až v r. 1992.

Další rozšiřování tf. sítě však bylo na Krnovsku nedostatečné, snad i z důvodu ústředny, která se už ve 
staré budově nedala rozšířit. Koncem 80. let bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Měla být postavena na 
místě velkého domu, tzv. purkmistrovského, mezi poštou, Komerční bankou a synagogou. Po dlouhotrvajících 
jednáních, zda dům zbourat nebo zachovat jako stavební památku, byl v r. 1989 zbourán, začala se stavět 
moderní budova a na podzim r. 1994 byla dokončena. To však už do historie poštovnictví nepatří, protože 
telekomunikace se 1. 1. 1993 od pošty oddělily a osamostatnily ve firmě Telecom.

D á l n o p i s  v Krnově snad existoval hodně dávno. Pamětníci jej brali jako hotovou věc, nikdo však 
dnes nedovede určit, kdy se objevil poprvé — zda už byl těsně před válkou nebo přišel za okupace či hned 
po válce. Prostě tu fungoval, co pamě� sloužila. Telegramy ze spádových pošt byly dodávány do krnovského 
oddělení telegramů a odtud odesílány na místo určení. Došlé telegramy byly dodávány bu� v rukopisné 
formě nebo strojové. Pokud si vzpomínám, první strojové mohly existovat někdy v 60. letech, ale občas byly 
vystřídány rukopisnými. Snad při pokaženém stroji?

Sběrna tgf. stanice (STgS) byla zrušena 31. 7. 1993 a s ubýváním množství odesílaných telegramů byla 
postupně přemístěna do Bruntálu, pak do Brna a nyní už je pouze v Praze.

 Nový druh telegrafické služby byl na okrese Bruntál odstartován v Krnově. Pošta Krnov 1  jako  první 
měla instalován 6. 2. 1992 postfax; do veřejného  provozu však byl dán 1. 6. 1993. Na poště v Bruntále sice 
postfax je, ale není pro veřejné užití. Všechny pošty na okrese jsou zapojeny do postfaxové sítě tak, že 
převezmou materiál, ten je odvezen dopoledne do Krnova, odpoledne se odvysílá a ještě týž den pošle zpět. 
Služba funguje nezměněně dodnes.

b. R O Z H L A S  A  T E L E V I Z E
Po osvobození měla pošta jako dříve na starosti povolování rozhlasových koncesí a vybírání poplatků 

rozhlasových koncesionářů. V Krnově byla k přihlašování, odhlašování koncesionářů a eventuálnímu placení 
poplatků určena jedna přepážka, jestli si dobře pamatuji, hned za vchodem vpravo. Většinou však poplatky 
vybírali doručovatelé. Ti měli po osvobození asi až do roku 1949 nepříjemnou povinnost, kterou však 
někteří plnili s nadšením: ohlašovat občany, kteří vlastnili rozhlasový přijímač a neměli ho přihlášen (tzv. 
černí posluchači). V R z oněch let je dost záznamů s hlášením „černých“ posluchačů. Následek byla nejen 
pokuta, ale i zabavení přijímače. Přitom o ně byl velký zájem. V dochovaných seznamech konfiskovaných 
věcí po Němcích jsou nejen inventární údaje, ale i žádosti o přidělení rozhlasových přístrojů. Některý přijímač 
během tří let vyměnil několik majitelů, zvláště když další zájemce poukazoval na nepravosti dosavadního 
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(způsob nabytí přístroje, osobní vlastnosti). Výběr poplatků skončil zavedením měsíčního sdruženého inkasa. 
Nejdřívější doklady povolovacího řízení a udělení koncese jsem objevil v obci   Vysoká. Pro zdejší MSK vystavil 
koncesi na rozhlas poštovní úřad v Třemešné 21. II. 1946. [  Vysoká I, i. č. 64]

Poslední zápis v R týkající se rozhlasu je z března 1949: Krnov 1 –   oddělení tf. a tgf. – zařízení pro 
drátový rozhlas. Co bylo  obsahem, není známo. 

Historii rozhlasu po drátě zpracoval zaměstnanec pošty, telefonního oddílu, Václav Mička. Jeho zprávu 
ponechávám v plném znění.

Počátky rozhlasu po drátě sahají v Krnově do r. 1954, kdy bylo započato s budováním nadzemního 
vedení a technického zařízení. Mimo vlastních podpěr se v hojné míře využívalo podpěr městského rozhlasu, 
který byl v té době rozveden po celém městě i v jeho okrajových částech (Hlubčická, Petrův Důl, Cvilín,   Cho
mýž,     Ježník,   Kostelec,  Chářová,  Guntramovice), a podpěr Energetických závodů.

Ve dvou přízemních místnostech hlavní pošty byl umístěn vysokofrekvenční stojan, který přijímal 
vysokofrekvenční signál vysílaný z jaktařské pošty, a rozhlasová ústředna s hlasatelnou. Upravený signál byl 
pak zesílen na zesilovači o výkonu 750 W, umístěném v budově dnešního Ředitelství lesů na Revoluční ulici 
č. 55. Odtud byl signál rozveden napájecími vedeními 120 V k účastnickým transformátorům a po 30 W síti 
k účastníkům. První účastníci byli zapojováni v lednu 1955.

Po počáteční nedůvěře a určitých technických problémech, hlavně s vysokofrekvenčním vedením, si 
rozhlas po drátě získal značnou popularitu a začal se šířit i mimo centrální části města. Roku 1956 bylo při-
pojeno Hlubčické předměstí, 1958 ulice Petrovická a Ježnická, 1959  Chářová, Vrbina, Petrův Důl a Cvilín, 
1961   Kostelec, 1966     Ježník a 1967   Chomýž s nepatrnou částí Krásných Louček. Postupně byly napojovány 
také nově stavěné domy — 1962 Hlavní náměstí a ulice Sv. Ducha, 1968 sídliště u nemocnice. Nikdy naopak 
nedošlo k připojení domů na sídlišti pod Cvilínem, což mělo jistě negativní dopad na další rozvoj rozhlasu 
po drátě v Krnově.

Se zvyšováním počtu účastnických stanic byla nutná i modernizace technického zařízení. Roku 1960 
byla vybudována rozhlasová ústředna s hlasatelnou a dvěma zesilovači o výkonu 2500 W v budově bývalého 
soudu (dnešní družina mládeže 2.základní školy) na Zámecké ulici. Zároveň došlo ke zrušení vysokofrek-
venčního vedení a stojanu a signál přicházel po modulačních linkách. Další modernizace proběhla r. 1976 
výměnou za sovětské zesilovače 5 kW a zároveň přeměnou napájecí sítě ze 120 V na 240 V. Tranzistorové 
zesilovače byly zabudovány koncem r.1987 a 1988.

Největšího rozšíření dosáhl rozhlas po drátě na přelomu 70. a 80. let, kdy už bylo napojeno přes 6150 
účastnických reproduktorů, a jenom délka napájecího vedení (240 V sí�) dosahovala 35 km.

Prvními zaměstnanci rozhlasu po drátě byly manipulantky na zesilovací stanici (vedly i odbyt): Anna 
Křivová, Anežka Spáčilová, Božena Šeděnková a po zavedení služby na vysokofrekvenčním stojanu v r. 1956 
Milada Králová a Anna Budinová. Jako vedoucí a mechanici pracovali postupně do r. 1960 Oldřich Glogar, 
Josef Budina, Jaromír Zlámal, Oldřich Mocek a Vojtěch Brda. Pro venkovní vedení byl přijat Josef Felbr a po 
jeho odchodu začátkem r. 1959 Otto Kubík.

Sí� místního rozhlasu, kterou měli tito zaměstnanci také na starosti, byla až na 14 reproduktorů na 
Hlavním náměstí zrušena r. 1965.

RPD do obcí mimo Krnov nebyl zaveden. Pouze do těch největších, tj do Města Albrechtic,  Jindřichova 
a Osoblahy, vedly linky RPD na MNV v rámci Civilní obrany, ale nic víc. Začátkem 90. let počet účastníků 
mírně klesl (privatizované podniky rušily licence, po zemřelých starších nebyla náhrada) a provoz RPD se stal 
nerentabilní. Přesto nebyl zrušen.

V r. 1953 sice začalo televizní vysílání, ale v našem kraji se výstavba vysilače poněkud opozdila a pro 
poštu přišla povinnost vybírat poplatky asi až r. 1955.

6 .  POŠTOVNÍ MATERIÁL
 
a. R A Z Í T K A
 
1) Místní denní
Jakmile začaly fungovat poštovní služby, bylo zapotřebí razítek a jiného poštovního materiálu. Všechno, 

co mohlo být k dispozici, bylo jen německé a ani toho nebyl na poštách dostatek. Jak u jednotlivého materiálu 
ukážu, pošty v okrese si navzájem vypomáhaly.
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Získat doklady z té doby je dnes velmi obtížné. Mezi filatelisty sice porůznu jsou, ale málokdo ho přizná 
a zapůjčí. Světlou výjimkou jsou pánové, jejichž jména jsem vypsal v úvodu. Od nich mám materiál v kopiích, 
který mi hodně pomohl. Přesto nejlepším pramenem razítek z let 1945–1960 zůstává SOA K, z něhož mám asi 
50% provizorních a kolem 80% definitivních IV. typu. Byly to stovky hodin prohlížení archivních dokumentů 
s často hubeným výsledkem žádného nebo jediného špatně čitelného razítka. Na druhé straně se vyskytly 
doklady např. z Liptaně nebo Studnice u Osoblahy, kde za sebou následovaly podací ústřižky peněžních 
poukázek tak často, že je možno určit dobu výměny provizorního a definitivních razítek na jeden měsíc 
i méně. To — pokud vím — zatím nebylo nikde publikováno, o našem regionu ani nemluvě.

Nedostatek razítek v prvních měsících po osvobození řešily pošty nejčastěji vylomením všeho 
německého v nich, tzn. že na nich zůstalo jen datum a rozlišovací písmeno. V Krnově označovali poštu 
otištěním jednořádkového gumového razítka Krnov 1;   nejdřívější mám ze 7. 6. 1945. Je s podivem, že na této 
poště  užívali asi jediného německého razítka, a dokonce ne krnovského, protože všechna krnovská měla 
rozlišovací písmeno v dolní úseči, zatímco u používaného je v horní úseči. Z razítek užívaných na jiných 
poštách jsem měl možnost vidět jen liptaňské.

Odkdy dokdy se užívala německá razítka bez domicilu, nemohu určit přesně. Nejdřívější razítko mám 
z Krnova a nese datum 17. 7. 1945, dokonce na známce; nejpozdější je z Liptaně 2. 10. 1946. Tato razítka 
se asi používala i po dodání provizorních gumových; v Krnově je na potvrzení příjemce balíčku na dobírku 
7. 3. 1946.

Podle R objednávají skoro všechny pošty v září (několik ještě v říjnu) 1945 nová razítka. Z formulací 
v R nelze zjistit, o jaká razítka jde, logická úvaha však dává tušit, že toto objednávání podnítil asi úřední přípis. 
Gumové provizorní razítko bylo asi nejdříve dodáno na poštu Krnov 1 (  snad dokonce v létě); do ostatních 
pošt okresu na podzim a možná  až na začátku roku 1946. Nejdřívější gumová razítka jsem zjistil u Krnova 
1 22. 8. 1945 a Jindřichova 29. 8. 1945, přesto se však u krnovské pošty i později (19. 11. 1945) užívala dvojice 
řádkové + znárodnělé německé.

První razítka měla v můstku letopočet 1945 a asi byla dodána všem poštovním úřadům. Toto razítko 
dostala i pošta Krnov   2, ač tehdy nepracovala pro veřejnost. Zřejmě se používalo na úřední  doklady nebo 
služební zásilky; získal jsem jediný otisk tohoto razíka po otevření řádného PÚ v r. 1946, na stránce vkladní 
knížky Poštovní spořitelny. Některé pošty s výjimkou krnovských dostaly i razítka s letopočtem 1946; nevykazují 
totiž sebemenší nedokonalost v číslicích letopočtu. Ze shromážděných razítek 1946 byla upravována asi tři: 
Albrechtice mají  4 a 6 nestejně vysoko, letopočet u Janova a Rudoltic šikmo stoupá nebo klesá. Ve dvou 
odborných článcích ve Filatelii [100, 101] jsou návrhy typologie razítek z let 1945-47, kde je velká škála 
různých druhů razítek. Podle obou návrhů se na Krnovsku jedná pouze o kovová převzatá říšsko-německá 
razítka a gumová provizorní razítka skupiny X (podle novějšího návrhu), se znaky 11 – 14. Předválečná se 
nedala využít, protože neexistovala a převzatá říšsko-německá se používala většinou jen několik měsíců. Ani 
obdélníková, o nichž píše V. Bláha (36) a která připomínají razítka nádražních schránek (ale nejsou jimi), na 
Krnovsku neexistovala.

Tato gumová provizorní razítka byla dvoukruhová, domicil byl v horní části mezikruží a ve zbývajícím 
volném spodním prostoru byly křížky (či plné čtyřlístky). Průměr razítek byl 27,5 mm, používáním se mohl 
postupně rozšířit na 28 mm. Barev se užívalo různých, zřejmě jak která byla zrovna k dispozici. Uvádím jen 
ty, které jsem měl možnost vidět v originále:
Razítko pošty barva datum použití

 Albrechtice u Krnova modrá 10. IX. 1945
Brantice modročerná (jako inkoust) 29. IX. 1945
  Dolní Holčovice modrá 15. XII. 1945
Fulštejn rumělková 26. XI. 1945
 Hoš�álkovy modrá 24. XI. 1945
 Janov u Jindřichova skvrnitě červeno-fialová 
  Jindřichov modrá 14. XI. 1945
    Kobylí u Krnova světle zelená 11. X. 1945
   Krnov 1 světle červená a sv. fialová 5. IX. 1945
   Krnov 2 červenofialová 
Liptaň modrá
Loučky u Krnova modrá 23. XI. 1945
  Osoblaha modrá, šedomodrá 13. IX. 1945
  Úvalno modročerná 
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Pokud u razítek není datum použití, pocházejí až z r. 1946; určitě však byly používány už před koncem 
r. 1945. Několik razítek vůbec chybí, u nich barvu neznám. Snad nejpozději užívané razítko je z Liptaně, a to 
25. I. 1947.  

Všechna gumová provizorní razítka pocházejí ze stejného zdroje. Ze stejného zdroje jsou i úřední 
(přednostenská) a řádková razítka pošt (o nich blíže v příslušném oddíle). 

Přesné datum bylo vypisováno ručně nebo dotiskováno datovým razítkem, a to jak mimo provizorní 
razítko, tak do můstku — pokud byl odstraněn letopočet. Tato razítka se přestala používat dodáním nových, 
avšak odváděla se až během května a června (výjimečně i v srpnu) r. 1947. Snad to byla různá gumová 
provizorní razítka, v srpnu se regulérně vyměňovala okresní razítka.

V listopadu 1945 R mají u Krnova 1 heslo „rozlišovací značky razítek“. Můžeme se oprávněně domnívat, 
že se jednalo o konkretizování objednávky definitivních kovových razítek, jisté to však není.

Další vlna objednávek na razítka přišla během r. 1946. Tentokrát se jednalo už asi o definitivní, kovová 
razítka. Mnohé pošty objednávky ještě urgovaly až dvakrát a razítka pak přišla skutečně opožděně. Dnes se 
dá obtížně určit datum prvního či nejdřívějšího užití, pomocí ústřižků peněžních poukázek to jde dost přesně 
(pokud ovšem existují):

u Osoblahy — poslední provizorní 14. IX. 1946 první definitivní /a 27. IX. 1946
u Liptaně — poslední provizorní 25. I. 1947 první definitivní /b 4. II. 1947

Liptaň naposled urgovala razítka v říjnu 1946, zároveň i Hynčice  a Janov,  v listopadu ještě Hoš�álkovy.  Dost 
výjimečně jsem našel v MNV Brumovice, k. 1, složka r. 1948, podací lístek s razítkem 12. IX. 1946/b. To by mohlo 
potvrzovat, že na menší venkovské pošty se nová razítka dostala v létě či na podzim r. 1946.

Naproti tomu větší pošty dostaly razítka už na jaře r. 1946. Doložit mohu
   Krnov 1 /4b   1. III. 1946
 Albrechtice u K.  4. IV. 1946
  Jindřichov /a  8. IV. 1946
    Kobylí u K. 16. V. 1946 (což byla malá pošta!)

Nově dodávaná kovová razítka jsou velmi podobná razítkům III. typu, zaváděným těsně před 2. světovou 
válkou. U nás nejsou pochybnosti, že se jedná o skutečně nový, IV. typ, protože na Krnovsku III. typ nikdy 
nepřišel do používání. Razítka mají průměr 24 mm, výjimečně 23,5 nebo 24,5 mm. Vzdálenost mezi příčkami 
můstku je 8 mm. Užité písmo je různé jak v typu, tak velikosti a šířce, rovněž šířka mezer je různá. Křížky 
jsou vždy 3; u dlouhých názvů jsou těsně vedle sebe. Rozlišovací písmena (u Krnova 1 číslice a písmeno) 
jsou také různého typu a velikosti. Za zvláštní zmínku stojí písmena pošt Krnova 2 a Loučky u Krnova – jsou 
miniaturní.

Většina venkovských pošt měla jen 2 razítka: a, b. 3 razítka – a, b, c – měly Loučky a Osoblaha,   větší 
počet měly jen pošty Krnov 1,  Krnov    2 a Albrechtice. Podle  dosavadních zjištění měla

pošta    Krnov 1: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, (?3a), 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e
pošta    Krnov 2 a, b, c, d, (?e), f, g 
pošta  Albrechtice u K. a, b, c, d, e
 Město  Albrechtice (a), b, c, d

Některá  razítka  – a nebyla nijak nadměrně používaná – poměrně brzy ztrácela můstky. K typickým 
patří Krnov 1/1a, 1b,   a 3b; Krnov 2/  g,  Třemešná  a, b a  Zátor a. Nejlépe mohu doložit  vývoj razítka Krnov 2/   g. 
Kdy vypadla spodní příčka můstku, nevím; otisky z července, srpna a  prosince 1948 ji nemají. Otisk z 18. I. 
1949 už nemá příčky vůbec. U ostatních razítek mám bu� originální a pokažený stav nebo jen poškozený stav. 
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Zajímavé je, že k vypadnutí uvedených můstkových příček docházelo už v rozmezí let 1948 – 50.
Asi polovina razítek byla v provozu přes 20 let. Výjimku tvoří přejmenované pošty, z nichž dvě mají 

„rekord“ — totiž tři různé názvy (    Kobylí � Krásné Loučky �   Krnov 5 a Kutlberk �    Spálené � Holčovice 
2). Většina razítek IV. typu skončila  svou existenci krátce po r. 1973. Ojediněle trčí z tohoto pravidla jen 
Slezské    Rudoltice /a, které bylo užito ještě 27. II. 1984!

Ovšem vysloveně rekordní razítka tu nemáme, jako např. Havířov 1/e,     Lichnov u N. Jičína /a či Ostrava 1/75 
(a možná i další), která se vyskytují na dopisech ještě v r. 1995!

U několika pošt zůstala razítka s vylomeným datem. Ta dodnes užívají (podle Moslera) doručovatelky 
mimo sídlo pošty. Potvrzuje to i vedoucí pošty v Zátoru, nebo� staré razítko a používá doručovatelka v Čakové. 
To se týká i několika razítek V. typu.

Zatímco na venkovských poštách bylo používání razítek 
bez zvláštností, na větších poštách byla některá razítka přidělena 
k určitým přepážkám. Nejlépe znám stav u obou krnovských 
pošt. Na poště Krnov 1 se   většina razítek střídavě užívala 
u listovních a balíkových přepážek,  přičemž některá jsou vzácná 
(1a, 1b, 4a, 4c, 5a), jiných je přebytek (2a, 3b, 4b, 5b). 3a jsem 
neobjevil vůbec. 3d bylo používáno výlučně u peněžní přepážky 
a je to na něm vidět. Zatímco v r. 1948 má tenké, ostré čáry jako ostatní nová razítka, totéž o 20 let později má 
hrubé obrysy, je vytlučené. (Není to výjimečný otisk, úplně stejné rysy mají otisky od r. 1965, aspoň co mám 
k dispozici.) Posledním rokem, kdy se používalo toto razítko, je rok 1969. V r. 1970 už na poukázkách figuruje 
orážecí stroj Grafos. Rovněž 3c se asi krátkou dobu používalo u peněžní přepážky, patří však ke vzácným. 

Z ostatních případů užívání se mi podařilo zjistit:
2c kolem roku 1977 asi bylo otiskováno v pojízdné poště 2, datum ukončení není známo, snad konec ledna 1978; 
3e se užívalo u přepážky rozhlasu;
5b se často vyskytuje jako příchodní, na doplatních známkách a expresních zásilkách.

Přestože u pošty Krnov 2   bylo razítek víc, přinejmenším a, b, c se vyskytují na všech zásilkách;  
zbývajících je výrazně méně, existují jen u listovní služby a e jsem dosud neviděl.

U pošty  Město Albrechtice asi také  střídali všechna razítka na všech přepážkách. Dokladů sice mám 
málo, ale většina se vyskytuje jak na dopisech, tak na poukázkách. 

Koncem 60. let (kolem r. 1968) některé pošty dostaly nová razítka s rozlišovacím číslem místo písmen. 
Podle nové oborové normy od 1. 1. 1968 muselo být označení měsíce arabskou číslicí, rozlišovací číslo se 
přestěhovalo do spodní části mezikruží a po obou stranách mělo po jednom křížku. Podle dosavadního 
zjištění byly takto vybaveny pošty   Heřmanovice (1), Krnov 1 (1, 2,   3, 4, 5), Krnov 2   (1) a Osoblaha ( 1 ). Tato 
razítka měla poměrně  krátkou platnost a jsou  málo známá. Razítko Krnov 1/3   nakonec zakotvilo u pojízdné 
pošty 1, používání zde bylo ukončeno k  31. 3. 1978.

V souvislosti se zavedením PSČ od 1. 1. 1973 dostávaly pošty nová razítka, V. typ. Kupodivu některým 
poštám byla dodávána už od 1. 12. 1972. Podrobně popisovala vzhled nových razítek oborová norma spojů 
až s účinností od 1. 1. 1977, a proto se první serie razítek mohly poněkud lišit od následujících. Hlavní 
charakteristické rysy razítek V. typu jsou oproti IV. typu mj. 
— průměr razítka ± 24 mm,
— velikost písma legendy 2,5 ± 0,5 mm,
— rozlišovací znak je ve spodní úseči a představuje ho 1–3místné číslo,
— ve spodní čísti mezikruží jsou 1–3 křížky.

Zatímco IV. typ byl na Krnovsku poměrně jednotný, V. typ má několik odchylek bu� znatelných nebo 
drobných, okem obtížně postřehnutelných. Ty se týkají velikosti razítka (průměru, šířce mezikruží, šířky 
a tlouš�ky příček můstku), počtu křížků (1–3), písma a číslic (velikosti, hustoty, šířky). Je zajímavé, že zatímco 
většina pošt má stejně řešená razítka, u zbývajících se vyskytují 2 různé typy a i v rámci jednoho typu se 
vyskytují odlišnosti viditelné na první pohled. Předběžně, než bude provedena systemizace razítek, jsem je 
rozdělil do skupin podle velikosti průměru, můstku a užitého písma.

A / 1 průměr razítka 23,5 (23,2 mm)
  / 2  24 (23,8 – 24,5) mm
  / 3  25 (24,5) mm

mezikruží má šířku ± 3,8  mm, můstek je u všech široký 8  mm, tlouš�ka příček 
0,5 – 1  mm ( Hynčice 1,25  mm),
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B       průměr razítka 23,8  mm, mezikruží 4,5  mm, můstek široký 5 mm, tlouš�ka příček 1 mm.

Podrobnější popis:
 A 1  malé rozlišovací číslice Brantice 1, 2, Bohušov 1 xxx
       velké      “            “  Hynčice 1 (malá písmena) x

 Hynčice 2 (velká písmena) x
  Úvalno 1 x

     velké  *     “           “  Hoš�álkovy 1, 2 x
  Jindřichov 2 x
Liptaň 1, 2 xxx

 2 malé rozlišovací číslice  Hoš�álkovy 3 (úzké písmo) x
 Hynčice 3 (hranaté písmo) xxx
Krasov 3, 4 (průměr 24,5) xxx
Slezské    Rudoltice 2 x
 Zátor 3, 4 velké xxx

     střední      “         “ Bohušov 3, 4 (průměr 24) xxx různá písma
     Heřmanovice 2, 3 (průměr 24,5) x různá písma a číslice, 

rozdílné můstky
Holčovice 1, 2 (průměr 23,8) x
  Jindřichov 3 (průměr 24) x nižší písmo
  Jindřichov 4, 5 (průměr 24,5) x vyšší písmo
Krasov 1, 2 (průměr 24) xxx
   Krnov 1/ 6 – 10  (průměr 24) x
         (11) – 20      “ xxx
          21 – 24   (průměr 24,5) xxx

                     25 – 45   (průměr 24) xxx
          46 – 50   (průměr ± 24) xxx
                  51,52           xxx
   Krnov 2 / (1) ?
               2 – 4   (průměr 24,5) xxx
               5, 7, 8  (průměr 24) xxx
               6         (průměr 23,8)      xxx
    Lichnov 4   (průměr) x
M.  Albrechtice 8 (průměr 24) x
                         9 (průměr ?24) x
  Osoblaha 4       (průměr 24,5) x
Sl.    Rudoltice 1  (průměr 24,5) x
  Třemešná 1 (průměr 24) x velké rozl.číslo
              2 (průměr 24) x střední rozl. č.
 Zátor 1    (průměr 23,8)       malé xxx, velké rozl. č.
 Zátor 2    (průměr 23,8)              malé xxx,  střední rozl. č. 
   (obě razítka v PSČ lomená 3 a větší 
   písmena
  Úvalno 2 (průměr 23,8) xxx

    velké rozlišovací číslice Brantice 3 (průměr ± 24,5) xxx
        Janov 2, 3 (průměr 24) x

M.  Albrechtice 2 (průměr 24)  x
    3                                 M. Albrechtice 3, 5, 7 (průměr ± 25,2) x

  Osoblaha 2, 3 (průměr 25) xx
B  Janov 1 x

Sl.    Rudoltice 1, 2 x
* liší se vzdálenost a tlouš�ka příček můstku o 0,5 mm

Většina razítek řady A je deformovaná do mírné elipsy (znatelnou deformaci jsem označil ±), některé 
mají i nepravidelné zakřivení. Řada B se už dlouho nepoužívá, mají vylomený datový mechanismus. 

Je pochopitelné, že pošty dostávaly nová razítka postupně. První roky jsem nedokázal zjistit, materál 
byl natolik běžný, že jej každý vyhazoval. Nejlépe mám dokumentovaný Krnov, ale i tam jsou mezery. 

Historie poštovnictví na Krnovsku
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Na poštu Krnov 1 přišla   nejdříve řada razítek 6 –  10 (soudím tak podle stejných znaků), a  to ještě v lednu 
1973. Mohu to dokázat razítkem 6 z 31. 1. 1973. Z řady 11 – 20 mám nejstarší datum 29. 4. 1975. Řada 
21 – 34 byla asi dodána až po r. 1980, 35 – 45 asi v r. 1985. Poslední sestava 46 – 52 snad přišla rovněž 
v r. 1985 (1986), ale s výjimkou č. 50 (1987) byla používána až od r. 1990. Pro razítka 41 – 52 je příznačné, že 
u většiny z nich dochází k rychlému opotřebení. Větší opotřebení lze poznat i u 26 z listovní přepážky, kde 
se užívá dlouho, není však tak značné jako u předešlých (např. 3d).

Dále uvádím seznam razítek s datem zrušení nebo ztráty.
6 a 7 zrušeno 10. 9. 1985, 8 zrušeno neznámo kdy, 10 a 15 zrušeno 10. 9. 1985, 17 a 19 vráceno 17. 1. 

1989, 18 zrušeno 12. 5. 1986, 20 zrušeno 2. 8. 1985, 32 ztraceno 26. 8. 1992, 41 zrušeno 21. 5. 1995, 51 asi od 
r. 1994 poškozeno, nepoužívá se. 

Na poště Krnov 2   byly vždy v provozu 2 přepážky a některá razítka se mezi nimi střídala.  Listovní 
přijímala i balíky, peněžní byla samostatná. V provozu bylo 7 razítek, 2-8.

V Městě Albrechticích jsem nezjistil pravidelné užívání určitých razítek u přepážek. Zdá se, že v určitých 
obdobích se razítka různě střídala. Pouze jediné razítko se používalo krátkou dobu nastálo: pojízdná pošta 
č. 2 vypravovaná z Albrechtic otiskovala na doklady razítko 6.

Následující údaje už jsou z poslední doby. Ve venkovských poštách začali na přelomu let 1999 a 2000 
používat i razítka vyšších rozlišovacích čísel: Bohušov rozl. č. 5, Brantice 4, Holčovice 3, 4 (2001?), Hoš�álkovy 
4,  (5, 6 ), Jindřichov 7,   Liptaň 3, 4, M. Albrechtice 10, 13, 14,  Osoblaha 5,  6 , 7, Třemešná   3, 4 a Úvalno   3.

Na některých poštách neexistuje souvislá řada razítek. O chybějících razítkách někteří dnešní zaměstnanci 
nic nevědí, ani zda vůbec byla nebo zda byla zrušena a odvedena před jejich nástupem. Nenašel jsem je ani ve 
skartu, případně u jiných sběratelů. Jsou to: Bohušov 2,   Heřmanovice 1, Jindřichov 1 (6  ?),  Město Albrechtice 
1, 4, a  Třemešná   3. Data, od kdy se používají nová razítka, jsem nezjistil; zaměstnanci to nesledovali. Jen 
výjimečně se to podařilo na poště Zátor , kde zůstaly na razítkách data posledních dnů užití: č. 1 – 30. 4. 1992, 
č. 2 – 1. 5. 1992 (to není omyl, tehdy se úřadovalo kvůli novinám). Jen nezaručeně se dá usoudit z plynulé 
řady otisků na peněžních poukázkách z Osoblahy, že se tu začala používat razítka s PSČ až po r. 1979, 
nejpozději r. 1981.

Bohužel se stává, že sami zaměstnanci nevědí, jaká razítka používají. Stal se i takový případ: v Krasově dlouhá 
léta používají prý jen razítko 2, o čísle 1 nevědí. Nenadále jsem dostal zásilku s číslem 3, jenže pro otištění zde téměř 
nereprodukovatelnou, jelikož slabý otisk byl na žlutohnědé obálce. Přes pana Moslera jsem nechal prosit, aby mi poslali 
otisk na bílém papíře. Odpověděli, že číslo 3 nemají a neměli. Jen díky mému přesvědčení a naléhání p. Moslera na vedoucí 
pošty nakonec byla objevena 4 razítka (1, 2, 3, 4), všechna v dobrém a provozuschopném stavu. Rovněž v Heřmanovicích 
r. 1994 tvrdila vedoucí, že má jen dvě razítka, přičemž používala výlučně razítko 2; najednou se na dopisech objevilo od 
roku 1996 razítko 3, které už prý existovala dávno — podle dodatečného zjištění od r. 1990. (Do r. 1989 se užívalo razítko 
IV. typu /1, pak V. typ /2.) 

Na rozdíl od dřívějších dodávek mají téměř všechna razítka shodný průměr 24,5 mm a tvar opravdu 
kruhový. Výjimek těchto rozměrů je málo: Liptaň č. 4, Osoblaha č.  6 , ostatní nepravidelnosti se dají vysvětlit 
způsobem razítkování. 

Na poště Krnov 1 žádná   další razítka nepřibyla. V jejich užívání není aspoň náznak  pravidla jako před lety, 
u přepážek se střídají velmi různě. Každý pracovník má totiž své razítko a u přepážek se střídají. Asi po dvou letech 
přestávky se užívá dříve velmi frekventované 26, a to mimo přepážky nejčastěji u hromadně podávaných zásilek (na rozdíl 
od dřívějších let bylo vyčištěné a asi se používalo nové podušky, nebo� otisky asi 2 roky vykazovaly neobvyklou čistotu 
a ostré kontury; pak se opět zhoršilo).

I když obdélníková razítka nádražních schránek přímo nepatří mezi místní denní, musím se o nich zmínit tady. 
V důsledku přechodu od tra�ového k uzlovému přepravnímu systému v 50. letech ztratilo mnoho nádražních pracoviš� 
své opodstatnění. Vlakové kurzy byly redukovány a zaváděly se velkém měřítku autokurzy. Proto se stalo používání 
obdélníkových razítek, jinak též razítek nádražních schránek, výjimečným. Určitou dobu se ještě používala u dislokovaných 
pracoviš� nebo přímo na některých poštách pro zvláštní účely. Pro Krnovsko je nejpravděpodobnější, že po válce vůbec 
nebyla tato razítka obnovena. Navíc VLP do Jindřichova a do Osoblahy tu velmi brzy přestaly jezdit, a když tedy byl tento 
typ razítka 1. 1. 1977 zrušen, na Krnovsku nebylo co rušit.

2. Úřední (přednostenská)
Protože po osvobození nebyla na Krnovsku k dispozici ani předválečná úřední (přednostenská) razítka, 

zároveň s provizorními na běžné zásilky byla dodávána v gumové verzi i tato pro úřední korespondenci. Svou 
velikostí a formou (typ písma, čtyřlístek) byla shodná s většinou úředních razítek MNV nebo MSK a pocházejí 
tedy ze stejné dílny. Vzhledem k účelu se jich dochovalo málo a někdy jsou i na úředních dokumentech 
zastoupeny provizorními s letopočtem. Naopak se někdy vyskytují i na známkách místo běžných provizorních; 
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z našeho regionu to platí o Albrechticích. V návrhu typologie provizorních razítek [101] tato razítka vůbec 
nejsou uváděna, ač v jiných příspěvcích je různí autoři popisují. 

Razítka mají průměr 34 mm a jsou jednokruhová. V horním půloblouku je název „Poštovní a telegrafní 
úřad“, uprostřed bez můstku domicil, vespod u okraje ozdoba ve tvaru čtyřlístku bez stopky. Zde uvedená 
razítka dodržují barvu modrou. Podle zápisů v R se objednávala nová, kovová razítka od dubna 1946 (Fulštejn) 
do května 1947 (Hynčice).  Kdy byla dodána na pošty, s jedinou výjimkou, není známo. Tou výjimkou jsou 
Brantice; v říjnu 1946 [R] je uvedeno, že do Brantic „přišlo úřední razítko od TÚ v Praze“. K výměně starých 
razítek za nová však nejspíše došlo až v letních měsících 1947. Nová definitivní jsem rovněž zjistil jen v malém 
počtu a tentokrát jsou výlučně otištěna na úředních dokladech. Mají rovněž průměr 34 mm, jsou dvoukruhová, 
v horní části mezikruží je označení POŠTOVNÍ ÚŘAD, uprostřed po obou stranách křížky (či plné čtyřlístky), 
ve spodní části mezikruží domicil. Střed razítka vyplňuje znak čs. státu — lev se slovenským znakem na 
hrudi, tedy jako na předválečných úředních razítkách. Otisky se vždy vyskytují v barvě modré. Jak dlouho 
byla razítka v provozu, se nedalo zjistit. Když byl změněn po r. 1961 státní znak, byla dodána i nová úřední 
razítka; podle sdělení paní poštmistryně Gebauerové bylo vráceno 9. 7. 1991. Otázka je, zda byla dodávána 
i na menší pošty, protože o jejich existenci na těchto poštách zaměstnanci nic nevědí.

3) Razítkovací stroje
V R, týkajícího se pošty Krnov 1, se   setkáváme v červenci 1948 poprvé se zmínkou „dodání orážecího 

stroje  Universal“. Asi by to mělo být chápáno jako razítkovací stroj, protože v ostatních heslech o strojích se 
píše bu� o Francotypech nebo výplatních strojích.

Podle razítka z r. 1951 se uvedené heslo může týkat razítkovacího stroje firmy PITNEY-BOWES 
(ve Filatelii 1988, č. 23 se uvádí název stroje Universal Postal Frankers): je levostranné, datové údaje jsou 
ve 3 řádcích, měsíc římskou číslicí. Dokdy tento stroj fungoval, se mi nepodařilo zjistit. Razítko z něho je ve 
Vyobrazení pod číslem 1.

Nějaký další stroj však musel přijít už koncem 60. let, protože u zrušeného příležitostného štočku „700 
let Krnova“ je razítko odlišné od ostatních (Vyobrazení č. 2) a další zrušené (bohužel bez datových číslic) 
ukazuje na IV. typ — shodný s razítky s rozlišovacími písmeny (Vyobrazení č. 3). Zda to byl už VK 80 a pak 
začal tentýž stroj tisknout razítko s PSČ nebo byl dodán nový, opět jsem nemohl zjistit. Podle katalogu ORS VK 
80 [příloha Postilionu 94, č. 1] tiskl jeden takový stroj razítko s PSČ v listopadu 1976 a pracoval do října 1991. 
Razítko mělo větší typy písmen i číslic a datové údaje oproti normálu bývaly různě přehozeny: např. 1. rok, 
2. expedice, 3. den a měsíc (Vyobrazení č. 4). Druhý stroj stejné značky byl dodán neznámo kdy; podle 
stejného pramene existovalo druhé razítko v r. 1986. Mělo být otiskováno od dubna do července 1986, 
mám však otisk ze dne 21. 3. 1986. Typy písmen i číslic byly menší a datové údaje byly opět prohozeny: 
1. den a měsíc, 2. expedice, 3. rok nebo 2. rok, 3. expedice (Vyobrazení č. 5). Podle vedoucí pošty Krnov 1 
ing.   Gebauerové tu byly určitě 2 stroje VK 80. Jeden tento stroj fungoval  ještě v r. 1996 a naposled se s ním 
tisklo o vánoční provozní špičce. Nedalo se s ním však pracovat stále, razítko nemělo všechny typy, a hlavně 
v něm chyběla vložka pro rok 1997. Proto byl stroj odepsán a r. 1997 zrušen.

Na podzim r. 1996 byl dodán na poštu Krnov 1 zcela   nový, velmi výkonný razítkovací stroj Ascom-
Hasler, systém 220 plus , a poprvé byl uveden do provozu 21. 10. 1996. Od prvního dne měl velmi slabé 
otisky, které se přechodně zlepšily začátkem roku 1997. Nato od 1. července začal slábnout otisk spodní 
příčky můstku a ta se nejméně od 22. července vůbec netiskla (Vyobrazení č. 6). 

Kromě této vady otisky vyhovují oborové normě [Postilion 95, č. 4]: „….Hlavice obsahuje kromě poštovního denního 
razítka ještě doplňkový otisk …. Obsahem doplňkového otisku mohou být vodorovné rovnoběžné čáry, souběžné vlnky 
nebo propagační text. Otisky jsou umístěny v pravém horním rohu adresní strany …. Otisk poštovního denního razítka je 
vždy napravo …. je nutno provést nastavení …. , aby kruh otisku zasahoval …. do prostoru výplatní známky z levé strany 
přibližně jednou třetinou plochy.“

Zhruba od 15. 6. 1999 začala mizet i horní příčka datového můstku razítkovacího stroje. Od začátku 
července se jen někdy objevily jeho malé výstupky po obou stranách vnitřního kruhu, u objemnější obálky 
občas krátká čára (č7). Od 1. 11. 1999 se změnilo pořadí kulatého razítka a vlnovek.

13. 12. 1999 bylo vyměněno kulaté razítko, místo vadného bylo vsazeno dobré ze zrušeného výplatního 
strojku POSTALIA Krnov 2 –   č. 8. Od 10. 10. 2000 ve stroji funguje zcela nové razítko – č. 9. ( Jako zajímavost 
uvádím, že jeho cena byla 8 530 Kč, bez dalších poplatků za vsazení, cestovné aj.). 

Již za rok se začala ztrácet od levé strany horní příčka. Od ledna 2002 je vidět jen kousek z pravé strany, od 15. 7. 
2002 chybí úplně. Od srpna téhož roku není vidět 4 mm levé strany spodní příčky. Od prosince 2002 se ztrácí část spodní 
příčky vpravo, u některých zásilek se otiskuje střed horní příčky. Tento stav trvá dosud (říjen 2004).
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Pošta Krnov 1 kromě   příležitostného otisku 700 let Krnova nikdy neužívala v  razítkovacích strojích 
žádného propagačního nebo jiného příležitostného štočku. 

4) Výplatní stroje
Díky R máme možnost zjistit, které krnovské podniky vlastnily po osvobození výplatní stroje či 

frankotypy, jak byl běžněji nazývány. Zda byly i na poštách (nebo aspoň na poště Krnov 1),  zprávy  nejsou.
V říjnu 1947 se oznamuje, že Továrny stuh a prýmků ( pozdější Závody SKN a Pega) potřebují opravu 

výplatního stroje. V tomtéž měsíci je hlášeno, že ve Sdružených vlnařských závodech (pozdější Karnola) 
je uveden do chodu výplatní stroj. V březnu hlásí Krnovská spořitelna (pozdější Státní spořitelna) zapojení 
Frankotypu do provozu. Téhož roku v květnu je schválena záměna „razítka Franco Karnola“ (týkalo se změny 
jména továrny). V prosinci téhož roku je hlášeno přestěhování Frankotypu do Vrbna ve Slezsku; bohužel není 
uvedeno, zda od pošty nebo od některého podniku. Úplně poslední zpráva je z dubna 1949, z níž vyčteme, 
že Slezské mlýny používají výplatní stroj (Francotyp) č. 31669.

Ani jeden otisk těchto strojů jsem neviděl, dokonce ani v archivu ne. Je otázka, zda existují ve sbírkách 
filatelistů. Dost o tom pochybuji; i když ….. ?

Pozdější výplatní strojky už mohu doložit otisky, a to jak poštovními, tak firemními. Koncem roku 1972 
dostaly podniky, které vlastnily výplatní stroj, oběžník, v němž se popisovaly náležitosti nového razítka s PSČ. 
Protože okamžitá výměna byla nemožná (nad technické možnosti pošty, rytců ad.), vypomáhaly si podniky 
různě. Hlavní věcí bylo, aby se v adrese podniku objevil údaj o PSČ.
   Krnov 1   1
 

15. 3. 1962 Československo, obraz známky podlouhlý, likvidován 18. 5. 
1985

                2   6. 2. 1970 
                
                
       

Postalia výr.  č.  64 916. Československo, obraz známky na 
výšku. Razítko bez hvězdičky. Stroj naposled použit  9. 9. 1993, 
pak převeden na poštu    Krnov 2, kde se ihned pokazil a nikdy 
jím netiskli. R. 1996 likvidován.

                  3 19. 2. 1993 Postalia (viz 2) Česká republika, obraz známky čtverec, razítko 
bez PSČ, bez hvězdičky

                 4  8. 11. 2002 SECAP Minipost v. č. 35475, skutečně užíván od července 2003, 
užívá se jen při hromadných podáních

   Krnov 2  5   ?.  ?. 1970
        6 ? Československo, obraz známky na výšku 
           7 19. 2. 1993 Česká republika, obraz známky čtverec. Žádné razítko nemá 

hvězdičky a PSČ
MNV     8   1. 4. 1974 Postalia Československo, obraz známky na výšku, razítko 

s PSČ, 1 hvězdička
MÚ         9  Postalia Česká republika, obraz známky čtverec, razítko 

s PSČ, 1 hvězdička
              10 26. 10. 1995 Hasler-Postalia typ T 1000 Česká republika, obraz známky 

na výšku, razítko s PSČ, 3 hvězdičky, městský znak, možnost 
přítisku Vánoce a Velikonoce

Závody SKN  11 21. 12. 1972 Postalia Československo, obraz známky na výšku, razítko bez 
hvězdičky, znak a adresa podniku, užíváno do 1. 1. 1992, 
předáno ZSKN Tišnov

 12   9. 2. 1989 Postalia Československo, obraz známky na výšku, razítko 
s PSČ,  3 hvězdičky, znak a adresa podniku, užíváno do 
16. 4. 1996, předáno Pega–Vel

Pega  13 12.  7. 1993 Postalia Česká republika, obraz známky čtverec, razítko 
s PSČ, 3 hvězdičky, znak a  adresa podniku

 14 11.  4. 1996 Ascom–Hasler typ F 104/120 Česká republika, stejné dispozice, 
ale větší znak a adresa podniku

 15 28. 1. 2002 Ascom-Hasler typ S 120/104, č. 523886, viz 13, ale změna 
velikosti  adresy a přidána legenda 100 LET TRADICE TEXTILNÍ 
VÝROBY se stuhou

Pega–Vel           16 16. 4. 1996 Postalia viz 12
Vojenský otevřený penzijní fond 
 17

3. 3. 1995 Ascom-Hasler typ F 104/120 Česká republika, obraz známky na 
výšku, razítko s PSČ, 3 hvězdičky, název a adresa podniku

Okresní úřad Bruntál, kontaktní 
místo  Krnov          18

Hasler-Postalia typ T 1000 povolen 19. 1. 1998, poprvé užit 
4. 2. 1998
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Okresní úřad Bruntál, kontaktní místo 
M.  Albrechtice   20

viz 18, od 22. 12. 1999

Městský úřad Bruntál, kontaktní 
místo  Krnov  a M.  Albrechtice   19

od dubna 2004 změna názvu a znaku - změna vlastníka. Úřad práce však 
tento výplatní stroj neodkoupil a bude používat nový výplatní stroj s licenčním 
číslem 10225127. Má tzv. „dálkové kreditování“, což znamená, že není nutné, 
aby pracovník pošty nastavoval počitadlo, v provozu od 8.4.2004.

Poznámka k formátu známky „čtverec“: není to skutečný čtverec, ale obdélník na výšku rozšířený natolik, že se 
blíží čtverci.

Poznámka k výplatnímu strojku MNV Krnov – Krnov 1, poř.   číslo 7: U tohoto razítka mám 2 varianty. Ačkoli na 
poště Krnov  1 jsou    uloženy otisky všech výplatních strojků, které pod ni patří, mají zde  pouze jediný otisk tohoto razítka, 
a to zřejmě ten novější. Podle proměření originálů se oba otisky liší nepatrně, ale přesto jsou rozdíly na výšku i na šířku 
okem postřehnutelné. Starší otisk (A) je z r. 1977, novější (B) z r. 1980. Uvádím tu všechny rozdíly. Ten základní je 
v celkovém vzhledu: starší má hodně nedotisklých míst a vypadá opotřebovaně, novější má tisk bez vad.    
M ě s t s k ý  n á r o d n í  v ý b o r  — slova u A jsou poněkud užší, u B delší (0,2 – 0,5 mm). Na výšku jsou některá 
písmena shodná (r, d) některá u B nepatrně vyšší (k,n). 
794 01 Krnov — slova a číslice u A jsou poněkud užší, u B delší (asi 0,4 mm). Na výšku jsou  číslice a písmena shodné 

(proměřeny 9, 1, d)     
Kulaté razítko — rozdíly kružnice nepatrné, datové číslice shodné. Hvězdičky se liší provedením: velikost je stejná, 

u A jsou úhly mezi cípy ostré, u B tupé (plnější hvězda).   
Obraz známky — rozměry jsou téměř shodné (0 – 0,2 mm). Číslice hodnoty jsou na výšku u A nižší, u B vyšší 

(0,3 – 0,5 mm).       
           I když se dá připustit, že šířku slov lze ovlivnit způsobem tažení strojku, nemohla by se tak ovlivnit výška 
písmen, číslic a řádků. Vzdálenost mezi oběma řádky je u A 5 mm, u B kolísá mezi 4,5 – 4,8 mm). Považuji tedy obě 
razítka za rozdílná. 

13. 11. 1999 byl zrušen výplatní stroj Městský úřad Krnov s jednou «. 13. 12. 1999 byl tamtéž zrušen starý 
frankovací stroj POSTALIA,  zavedený někdy v 70. letech. 

V listopadu 1999 byl demontován výplatní stroj VÚPF v souvislosti se zrušením krnovského jednatelství 
20. 12. 1999.

Koncem roku 1999 byly zavedeny ve výplatních strojcích čísla a vypínatelné označení DOPORUČENĚ 
(šikmo na levé straně razítka) viz 21. Postupně se tak stalo od

8. 11. 1999 Okresní úřad - kontaktní místo  Krnov 6000563
? Okresní úřad - kontaktní místo M.  Albrechtice 6000562
9. 11. 1999 Městský úřad  Krnov 6000718
25. 11. 1999 Pega Vel *6002262*
26. 1. 2000 Pega 5002440

5. Orážecí stroje
Ačkoliv orážecí stroje na peněžní či šekové poukázky existovaly už za Rakouska (na počátku 20. století) 

a v Krnově byl jeden za předválečné republiky, po 2. světové válce tu nebyl žádný. Všechny poukázky se 
orážely ručně, třemi razítky: denním, okresním a pořadovým. Tato praxe setrvala u obou krnovských pošt až 
do r. 1970(?); teprve v tomto roce dostaly asi po jednom stroji Grafos. Doložit mohu pro tento rok jen orážecí 
stroj u Krnova 2, ale bezpochyby musel být aspoň jeden i na větší poště Krnov 1. Oba   stroje měly razítka 
shodných parametrů: průměr 24 mm, mezikruží 3,5 mm,  příčky můstku tlusté 1 mm, jejich vnitřní rozmezí 8 mm, 
tři čtyřlístky, písmena ve velikosti 2 mm, datové číslice 3 mm. Na žádné poště neměli razítko s rozlišovacím 
číslem. Při orážení se užívalo pouze textilní pásky s fialovou barvou (černou a modrou nikdy).

Po zavedení PSČ byly dodány nové stroje a razítka, tentokrát odpovídající denním V. typu. Tvary 
písmen byly dvojí: zaoblené (Krnov) a hranaté zkosené (M. Albrechtice?) Rozlišovací  číslo je v dolní úseči, 
počet  čtyřlístků různý (1–3). 

Postupně byly stroji Grafos vybaveny pošty Brantice, Holčovice, Janov,  Jindřichov,       Lichnov,  Město 
Albrechtice, Osoblaha,    Třemešná   a Úvalno.  

Na poště Krnov 1 mělo   nejdelší životnost razítko bez PSČ, mám je zachyceno od r. 1971 až do r.  1991 
(by� v letech 1986–1990 je mezera). V následujícím přehledu razítek s PSČ uvádím používání jednotlivých 
razítek podle mnou shromážděných podacích ústřižků. Údaje tedy nemusejí být úplné, pokud jsou mezery 
jedno- až dvouleté, neuvádím je.
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1 1975 – 1985 Jako zajímavost jsem zachytil, že na razítku 1 je u pětidílných poukázek na místě 5. razítka 
razítko s rozlišovacím číslem 2 (v r. 1981 často, v r. 1982 méně).

2 1980 – 1991
3 1980 – 1991 (Mezera v letech 1987–90.)

4 1982 a 1984
5 1986 – 1993
6 1986 velmi nečitelný otisk asi z r. 1986, vyřazené razítko je však ve výborném  stavu

7 1987 – 1992
8 1988 Asi bylo používáno velmi krátce, oproti ostatním je dochováno neskutečně čisté 

a neopotřebované
9 1988 – 1990

10 1988 – 1990
11 1991 – 1994 Všechny otisky jsou velmi slabé, na hranici čitelnosti.

U většiny razítek (i bez PSČ) bývá uveden kód: A je daleko nejčastější, B a C se vyskytuje málo. Asi 
třetina mnou shromážděných otisků kód nemá a nezáleží to na rozlišovacím čísle. Všechna razítka Grafosu 
skončila zavedením APOSTu v r. 1994.  

Pošta Krnov 2   užívala jen dvou razítek. Se starším bez rozlišovacího čísla se pracovalo v  letech 1970–
1987. Razítko s PSČ bylo jediné, s rozlišovacím číslem 4 a užívalo se v letech 1984–1997. Na pětidílných 
poukázkách se vždy oráželo denním razíkem PSČ 5, od začátku roku 1996 PSČ 7.

Protože získat razítka na poukázkách z vesnických pošt je velmi obtížné, mohu doložit otisky Grafosu 
jen z některých mimokrnovských. Navíc si nikdo nepamatoval začátek provozu těchto strojů, pouze vedoucí 
v Zátoru po prohlídce stroje usoudila, že mohl být dodán krátce po r. 1980; prohlédnutím archivovaných 
ústřižků poukázek podaných na poště v Osoblaze lze usoudit, že Grafos tu začal pracovat asi v půli roku 
1981.

6) Okresní
Dnes se už zřejmě nedozvíme, jaká okresní razítka se používala v prvních týdnech a měsících po 

osvobození, zda říšsko-německá či náhradní. Nová kovová byla podle R objednávána od října 1946 (Fulštejn) 
do června 1947 (Brumovice). Zdá se, že jediný pořádný poštmistr byl v Branticích, nebo� podobně jako 
u úředního razítka hlásil na ŘP už v březnu 1946 (!), že přišlo okresní razítko. Všeobecně byla nová dodána 
asi v půli roku 1947, nebo� k jejich hromadné výměně došlo v srpnu 1947.

Jestliže některá z dosavadních druhů razítek bylo obtížné získat, u okresních je to zcela nemožné. 
Náhodně se mi dostaly do rukou 3 otisky: Brantice a dvě Krnov 1 (staré a   nové). Stará razítka měla 
v 1. řádku 3 číslice, na 2. řádku 2. Nová  mají na obou řádcích po 3 číslicích, přičemž na 2. řádku první dvě 
číslice znamenají dvojčíslí, označující abecední pořadí pošty v okrese (s výjimkou Osoblahy), 3. číslice je 
kontrolní číslice.

Pro úplnost přetiskuji ze Seznamu pošt s čísly okresních razítek (podle stavu k 1. 1. 1994) pošty z území 
Krnovska. 
Pošta číslo okr. razítka kontrolní číslice
Bohušov  702 04 2
Brantice  702 05 1
  Osoblaha  702 09 7
  Heřmanovice  702 11 3
Holčovice  702 12 2
 Hoš�álkovy u Kr.  702 15 9
 Hynčice u Kr.  702 17 7
 Janov u Kr.  702 18 6
  Jindřichov u Kr.  702 21 1
Krasov  702 26 6
   Krnov 1  702 27 5
   Krnov 2  702 28 4
    Lichnov u Br.  702 32 8
Liptáň (á!)  702 33 7
M.  Albrechtice  702 37 3
Sl.    Rudoltice  702 49 9
  Třemešná u Kr.  702 58 9
  Úvalno  702 59 8
 Zátor  702 64 1
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7) Poštovny a poštovní střediska 
Zatímco razítka poštoven se dají přes velký časový odstup získat, razítka PSt nikoli. Je to tím, že i když 

bylo užití razítek poštoven velmi omezené, přesto bylo legální na běžné korespondenci. Užití razítek PSt 
naproti tomu bylo omezeno jen na úřední korespondenci, která už navíc asi neexistuje. 

Poštovny nového typu, které se zaváděly v 90. letech, tu nebyly zřízeny.

8) Ambulantní pošty
Najít otisky razítek VLP z poválečné doby je velmi obtížné, snad nemožné. Mně se to nepodařilo. A tak 

nabízím jen hubený výběr z toho, co tu do poslední doby existovalo.
[1] VLP 662/a   Opava– Hanušovice–  Olomouc
[2] VLP 663/a   Opava– Hanušovice–  Olomouc
[3] VLP 664/a  Krnov–  Olomouc velké písmo (?1952 – 1978?)
[4] VLP 664/1   Olomouc– Krnov úzké písmo (?1979 – 1985?)
[5] VLP 664/–   Olomouc– Krnov,  Krnov–   Olomouc
[6] VLP 665/b   Opava–  Olomouc (?1987 – 1995)
[7] VLP 665/1   Opava–  Olomouc (?1979– 1986?)
[8] AUTP 1077   Olomouc– Krnov,  Krnov–  Olomouc (2. 6. 1995 – 17. 5. 1997)

Ke kvalitě razítek mohu dodat, že bezesporu nejhorší byla [4] a [7] dodaná asi v r. 1979. Přestože razítko [3] sloužilo 
denně bezmála 30 let, nevykazovalo téměř žádné opotřebení a kazy. Naproti tomu inkriminovaná razítka již po 2–3 letech 
činnosti (VLP 665 dokonce jen 5 dní v týdnu a poloviční frekvenci oproti VLP 664!) vypadala naprosto sešle, vnější kruh se 
úplně ztrácel. Nebylo tedy divu, že razítko bylo po zrušení VLP 665[7] staženo a nahrazeno VLP 664[4]. To ovšem nebylo 
lepší a jen kvůli přesnosti se občas na zásilky přidávalo řádkové razítko Krnov–Olomouc 664 (nebo obrácený   směr). 
Nakonec asi na přelomu let 1986/7 bylo dodáno razítko  [5], tentokrát už kvalitní.

U nového kurzu AUTP 1077 Olomouc–Krnov a zpět se k   prvním dnům provozu zdrželo dodání razítka, a proto do 
1. 6. 1995 oráželi  starým razítkem VLP 664. Až 2. 6. 1995 začalo fungovat nové, AUTP 1077.

9) Zvláštní
Do této skupiny zařazuji různá razítka, jež se vyskytují v poštovním provozu, ale mají většinou speciální 

charakter.
a) názvy pošt – řádková razítka

I. POŠTOVNÍ ÚŘAD  
— Provizorní: vyskytují se hlavně v prvních poválečných měsících a jsou jednořádková.
— Unifikovaná: byla dodávána koncem roku 1945 a jsou od stejného výrobce jako řádková razítka obcí či MNV (MSK). 

Jsou jedno- nebo dvouřádková.
— Jiných typů: např. razítko Krnov 1 (antikva)   — je asi nové, z konce 50. let. Existuje dokonce i rámečkové Jindřichov 

ve    Slezsku — viz R-nálepky. Jak mi sdělili pracovníci pošty, kromě uvedených razítek se později vyskytovala také 
— dodatečná pomocná,  která vytvářeli zaměstnanci třeba použitím dětských tiskárniček. Na poště Krnov 1 si   zhotovili 

jednoduché razítko POŠTA KRNOV 1 odřezáním obou slov z dvouřádkového s PSČ.  Výjimečně se vyskytuje i více 
různých typů, např. Osoblaha má 4:    malá širší písmena ve dvou variantách (výška písmen 4 a 3 mm, podobně 
i Krnov 1 má 3,5 a  3  mm), užší malá a celý název z velkých písmen (Osoblaha,   Krnov 1, Býkov).    Jednořádkové razítko 
v rámečku měly pojízdné pošty, ke konci činnosti  dvouřádkové.

II. POŠTA s PSČ
Po zavedení PSČ dostaly pošty unifikovaná razítka, kde na 1. řádku je POŠTA, na 2. PSČ a název pošty. Protože 

všechna jsou používána převávážně na úřední korespondenci, získal jsem jich málo. 
V posledních letech se začínají častěji vyskytovat nová razítka s většími typy písmen a číslic; stará se už neužívají. 

Nová razítka s označením pošty byla u všech pošt kromě Krnov 1 zavedena   asi na začátku r. 1999. Prý je dodala pošta 
z ústředí, avšak na rozdíl od  předešlých se navzájem nepodobají, asi je vytvářeli různí výrobci. Některé pošty mají 2, 
dokonce i 3 různá razítka, většinou se používají současně. Barva otisků bývají po delší dobu stejná u všech pomocných 
razítek, jen někdy s mění a občas je rozdílná u přepážek a vedoucích pošty. Data používání jednotlivých razítek jsou 
jen orientační a nemohl jsem zjistit přesnější datum, kdy se které začalo používat. Jindřichov je má   dokonce třířádkové. 
Dobu používání (respektive dodání) si nikde nepamatují ani na roky. Většinou mají dvě razítka, někdy stejná (např. 
v Jindřichově — vedoucí a přepážka), někdy různá (Hoš�álkovy).

 Není známo razítko z Hynčic, Zátor  nové razítko asi nemá (používá staré, stav začátkem r. 2001).
3-řádkové razítko Jindřichov se   přestalo používat asi v únoru 2000.  Město Albrechtice s ručně  dopisovanou 7 se 

užívá hlavně na úředních zásilkách (má je vedoucí pošty). Velmi nízkou kvalitu otisků všech razítek trvale vykazuje 
Třemešná.   Naopak vynikající otisky všemi razítky poskytují v Úvalně. 
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III. RŮZNÁ 
razítka jednotlivých oddělení pošt, např. u Krnova 1 telefonní účtárny, soustředěného inkasa u přepážky, faktur 

a možná i jiná, která jsou vždy třířádková. Barva se vždy užívala modrá, zcela výjimečně u „faktury“ v r. 1982 zelená.

b) pomocná – jimi se označovaly zvláštnosti zasílání nebo provozu, např. DOPORUČENĚ, EXPRES a jiná. Při hodnocení 
materiálu se ovšem musí dát pozor, aby se odlišila razítka pošt od razítek firem a institucí. V důsledku dodávání samolepek 
postupně tato razítka mizí.    

Zmizelo i Věc služby spojové, byvši nahrazeno razítkem Věc služby poštovní. Vzácně se užívá Dobírka. Zcela 
vymizelo TISKOPIS po zrušení této výplatní možnosti a neužívá se SPĚŠNĚ. Ač tato razítka mohly objednávat pošty 
i instituce u různých výrobců, typů není mnoho. Z technologického hlediska jsou dvojí: jednotlivá nebo několik společně 
na kolečkovém razítku (jako je datumovka). V 50. letech bývalo kolečkové razítko dost obvyklé ve vybavení zvláště 
venkovských pošt. Byly na něm tyto výrazy: Tiskopis, Dobírka, Spěšně, Doporučeně a další. Nově zaváděná razítka Věc 
služby poštovní jsou unifikovaná, jak lze zjistit porovnáním z uvedených pošt ve Vyobrazení. Pokud se liší např. velikostí, 
lze to asi přičíst na vrub způsobu razítkování.

 Razítka Doporučeně se obměňují málo. V poslední době se stále častěji (od r. 2000) používají tištěné samolepky; 
zatím na ně přešly pošty Krnov 1, Krnov 2,     Janov M.  Albrechtice. Přestože se  dnes nejčastěji  užívá samolepek, občas 
je  pro  úřednice jednodušší použít razítka Doporučeně, je-li najednou podávaných zásilek víc. Barvy se užívají většinou 
modré, modrošedé nebo modrofialové; červené výjimečně. S rozšiřováním APOSTu však i tato razítka mizí. Je to typické 
např. pro poštu v M. Albrechticích, nebo� asi od začátku r. 1998 systematicky používají samolepek. 

Nová razítka Věc služby poštovní mají jen 3 varianty: velké, střední a malé písmo jak v délce, tak výšce. Rozdíly 
jsou malé (rozměry: délka x výška): 

a) nejmenší = 3,8 cm x ± 0,4 cm (    Lichnov)
b) střední = 4,40-45 x ± 0,6 cm (Bohušov,   Jindřichov,    Krnov 2, M.  Albrechtice, Sl.    Rudoltice,   Úvalno)
c) větší = 4,50-55 x ± 0,55 cm (Holčovice, Liptaň,     Lichnov)

Někde mají 2 razítka, lišící se více či méně velikostí nebo dokonce typem písma (   Lichnov , M. Albrechtice). 
V Třemešné  dávali před použitím samolepek tak nečitelné otisky, že nebylo možné změřit jejich rozměry, mnoho písmen 
nebylo vůbec vidět. Uvedená data jsou opět jen pro hrubou orientaci, razítka se mohla používat i dříve. Postupně se na 
poštách začínají prosazovat obálky s předtištěným textem Věc poštovní služby (event. služby poštovní). Zatím se tak děje 
pravidelně u pošt Brantice a Třemešná (  od konce r. 2000). 

Sem by se dala zařadit razítka motorizovaného doručování z Krnova 1 a M. Albrechtic, která slouží pro provizorní 
potvrzení o přijetí zásilky. V Krnově je to kulaté razítko bez datové vložky, v M. Albrechticích č. 6.

c) znaková – krátké znaky nebo písmena, např. značka pro doplatné. 
Srovnáním několika otisků T pošty Krnov 1 z různých   období se dá soudit, že toto razítko pamatuje „císaře pána“, 

tzn. že je  nepřetržitě v provozu od r. 1875. Nejenže vypadá starobyle, ale vnější hrany razítkové  plochy jsou tak zaoblené, 
že v současnosti už se jím nedá orážet celou plochou. Přesto se užívá dodnes.  (Barevná příloha 3, 41) Ostatní pošty tato 
razítka zřejmě nemají a vypisují údaj ručně.

Dále by se asi sem dalo zařadit razítko R Krnov 1 v rámečku;   bezpochyby bylo provizorní a asi se vůbec neužívalo. 
Vedoucí pošty je našla až  r. 1998 mezi starými vyřazenými pomůckami a bylo bez známek užití. 

  
10) Příležitostná a propagační
Asi první pokus o oficiální příležitostné razítko je datován v srpnu 1945: v R je zapsáno u Rudoltic ve Slezsku 

heslo „žádost o příležitostné razítko“. Bohužel nikde není nic víc, takže nevíme, o jakou příležitost šlo a zda bylo žádosti 
vyhověno. Podle toho, co by v časové souvislosti mohlo přicházet v úvahu, odhaduji, že snad tímto způsobem chtěla 
pošta ohlásit změnu názvu poštovního úřadu. 

Druhou příležitostí byly slavnosti „Osoblaha   buduje, tančí a zpívá“, konané nejdříve (od r. 1955) ve Slezských 
Rudolticích a pak v Osoblaze (od r. 1957). V materiálech SOA K [i. č. 626] je sice zpráva z r. 1959, že „pošta razítkuje ve 
dnech slavností“ (a opět bohužel nic víc), ale razítka vztahujícího se ke slavnostem jsem se nedopídil. Nevědí o něm ani 
krnovští filatelisté, ani jej neuvádí Václav Nebeský [25].

První uskutečněné příležitostné razítko v poválečném období se vztahovalo k rozsáhlým oslavám 
„700 let města Krnova“. Byl to celý rok 1969, v němž se vydávaly publikace z historie města Krnova. Jedním 
z hlavních organizátorů byl Vladimír Blucha, který má velmi blízký vztah ke Krnovu, ač své dětství prožil 
na sousedním Opavsku. Po příchodu do Krnova vystudoval a jako učitel, inspektor pro kulturu a městský 
kronikář se důkladně zabýval historií Krnovska. Není tedy divu, že patřil k nejagilnějším. Když vzešel návrh, 
aby se i pošta zúčastnila oslav, odjel p. Blucha do Prahy na ministerstvo spojů, kde se mu podařilo během 
jednoho dne dojednat povolení příležitostného razítka, a dokonce i dosud jediné známky s námětem Krnov. 

Pan Blucha na to dnes vzpomíná: „Jel jsem do Prahy dojednat na ministerstvu kultury  finanční dotaci pro naše 
oslavy. I když toho nebylo mnoho, přece jen příspěvek byl vítaný. Když jsem se zmínil o tom, že by bylo vhodné podpořit 
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oslavy i poštovně, dotyčný referent zavolal na ministerstvo spojů příslušnému úředníkovi, za kterým jsem jel bezprostředně 
poté. Ten už mě očekával a rychle jsme dojednali vše potřebné. I když námět Krnova nebyl v plánu, vše se podařilo uskutečnit 
včas proto, že zrovna připravovali sérii známek s městskými erby. My jsme jen dodali obrazové a písemné podklady pro 
vytvoření známky a příležitostných razítek.“

Příležitostná razítka byla dvě. Jedním se orážela běžná korespondence v Krnově od 1. do 14. 8. 1969; ve 
středu má razítko vyobrazení minoritského kostela. Druhé se dodávalo na FDC; to má část městského znaku 
— roh a šesticípou hvězdu. Na FDC je kromě toho velký znak města Krnova ze 17. století.

Konečně poslední razítko se stylizovaným znakem Krnova a textem plnilo funkci propagačního razítka 
jako doplňkového v razítkovacím stroji. Bohužel jeho výtvarná kvalita ve srovnání s předchozími je nízká 
včetně technického provedení, takže se vtírá otázka, zda nebylo amatérským dílem, zda vůbec bylo povoleno 
a zda se jím opravdu oráželo. Z dotázaných pamětníků členů Klubu filatelistů o razítku nikdo nevěděl 
a pochybovali o jeho užití. Ani p. Blucha toto razítko nezná. (Vyobrazení razítkovací stroje)  

Další příležitostné razítko bylo vyrobeno a užíváno při oslavách výročí gymnázia v Krnově. Od pondělí 
18. 9. 1995 do pátku 22. 9. jím oráželi na poště na požádání běžnou korespondenci, v sobotu 23. 9. na 
oslavách ve školní budově.

Příležitostné razítko si objednal Klub filatelistů v Krnově k výročí trvání svého spolku. Razítko má tvar 
známky se stylizovaným městským znakem a textem. Oráželo se jím na poště na požádání v pátek 8. a pak 
11.– 13. 11. 1996, na výstavě KF 8. 11. večer a následující sobotu–neděli 9.–10. 11. 1996. 

Stejně je řešeno razítko zdejšího Klubu filatelistů.
Příležitostné razítko ke 100. výročí provozu „Osoblažky“ (trati Třemešná   ve Sl.–Osoblaha) pro   oslavy 

ve dnech 10. a 11. října 1998 obstaral KČF v Opavě, krnovský klub na tom neměl žádný podíl. Opavský klub 
rovněž vydal příležitostné obálky, na nichž je vytištěna v levé polovině varianta příležitostného razítka. Liší se 
větším provedením, zřetelnějším elipsovitým ohraničením a označením „Tra� č. 296“. Trasa trati využívá mého 
plánku v publikaci pro tuto příležitost vytištěné.

Zatím poslední příležitostné razítko si v r. 2003 objednala pošta Krnov 1. Týkalo  se  výročí 90 let otevření 
budovy na Minoritském náměstí. Z mého návrhu využil  rytec jen kresbu budovy, text byl upraven jinak (ne 
zrovna š�astně). Razítkem se oráželo ve dnech 2.-5., 12.-31. května 2003.

b. J I N Ý  M A T E R I Á L
1) Známka
Prakticky bez problémů prošlo vydání známky k 700. výročí města Krnova, i když ediční plán s ní 

nepočítal; přesto se podařilo zpracovat návrh včas.
Na známce v hodnotě 50 h je zobrazen městský znak. Známka krátce vzbudila zájem filatelistů v r. 1978, když ve 

FILATELII č. 5 podal dr. Vl. Bernášek zprávu, že tato známka byla vytištěna bez jedné barvy (zlaté) a použita na balíkové 
poukázce. Pozornost splaskla velmi brzy; již v č. 12 se vyjádřil znalec, že ke smytí zlaté (bronzové) barvy došlo chemickou 
cestou a zbytky pojidla ještě existují na známce, jakož i žluté skvrny na rubu. Konstatoval, že předložená známka je 
padělkem ke škodě sběratelů (to se týkalo i známky Hranice ze stejné série). 

2) Obálky a dopisnice
Sem patří v oddíle 10 popsaná obálka FDC k 700. výročí Krnova.
Ke 30 letům filatelistické činnosti vydal r. 1976 krnovský Klub filatelistů příležitostnou dopisnici. Má 

okrový papír s modrým tiskem. (Příloha obr. 14)
Pošta Krnov 1 si v   polovině 80. let nechala natisknout obálky se svou zpáteční adresou. Po  vypotřebování 

už z finančních důvodů nebyla zásoba obnovena.
Obálka ke 100 letům „Osoblažky“ byla popsána v oddíle Příležitostná razítka. 
V r. 2001 vydala ČP dopisnice s rozhlednami, z nichž se ke Krnovsku vztahuje rozhledna na Biskupské 

kupě.
Další příležitost se naskytla v r. 2003, kdy byla vydána dopisnice s vyobrazením cvilínské rozhledny 

a legendou k 90 letům budovy pošty Krnov 1. Ve  stejné  době se užívala obálka s mapkou trasy Závodu míru 
v našem kraji a etapovým  městem Krnov. (Barevná pžíloha obr. 39) 

  
3) R - nálepky
Je samozřejmé, že po osvobození se musely  užívat německé nálepky. I těch však měly pošty málo, a tak si 

vypomáhaly navzájem. Protože největší agendu, a tudíž spotřebu nálepek, měla pošta Krnov 1,  používala  i nálepek 
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pošt blízkých vesnic Hoš�álkovy,      Kobylí a Loučky. Při zoufalém  nedostatku se objevil i kuriózní případ, kdy v Osoblaze 
rámeček nakreslili a vyplnili ručně.

Objednávky nových nálepek lze najít v R jen sporadicky, a to v září 1945. Protože se urgence nevyskytly, dá 
se předpokládat, že nové nálepky byly dodány rychle. Zvláštností porevolučních nálepek je, že po nějakou dobu byly 
tištěny černou barvou. Takovou nálepku použili na poště Krnov 1 ještě 10.   1. 1947, možné je však i datum pozdější a také 
u jiných pošt. Nebylo to ostatně  pravidlem jen v pohraničí, z této doby znám černé R-nálepky např. i z Holešova.

V Janově užívali přinejmenším v r. 1947 R-nálepky s názvem sousední obce   Petrovice u Jindřichova. Zřejmě se podle 
předválečného stavu počítalo s otevřením pošty, k tomu však už nikdy nedošlo. Vytištěné nálepky proto z neznámého 
důvodu (šetření materiálem? časová tíseň při tisku? nedostatek papíru a barev?) zužitkovala pošta Janov.

 Grafické ztvárnění se vyvíjelo od tlustšího rámečku a spojovací linky u písmene R k tenčímu a oddělení spojovací 
linky od rámečku. K tomu došlo v 1. čtvrtletí 1983, postupné oddělování linky nastalo někdy i dříve. Na Krnovsku byl 
výskyt podle [103] doslova ojedinělý: prý až v prosinci v Heřmanovicích. Znatelnou změnou bylo zavedení svitkové 
úpravy, ke které došlo v srpnu 1989. Tyto nálepky dnes už převažují a brzy asi budou jediné užívané (pokud se vůbec 
udrží, protože APOSTů stále přibývá). 

Zcela zásadní změna se uskutečnila v polovině r. 1995: na R-nálepky se začínají tisknout PSČ. Zatím existují tři typy 
podacích čísel; dva jsou v archové úpravě, jeden ve svitkové. Na Krnovsku prý byla použita prvně ve Sl. Rudolticích od 
10. 2. 1995, potom následovaly Holčovice od 1. 8. 1995 a Bohušov od 1. 9. 1995. Další přibývají až od 1. 7. 1997 v Liptani 
a Osoblaze, od 1. 9. 1997 Brantice. Také v Městě Albrechticích měli tyto nálepky a užívali je do 21. června 1996. Odkdy 
– to už nevědí. Kupodivu nedoložitelný je začátek těchto nálepek v Krnově 2; údajně se používaly ještě před uzavřením 
pošty 30. 6. 1997, doklady však přišly vniveč během katastrofálních záplav.

R-nálepky dosud užívají mnohé pošty současně s APOSTovými. Vyskytují se však už jen poslední typy s PSČ.
Otisky řádkových razítek pošt s PSČ na bianco nálepkách se vykytují obvykle kolem r. 1974–75, kdy došla některým 

poštám zásoba starých nálepek a nevědělo se, zda budou tištěny zcela nové s PSČ (např. Zátor ). Na poště Krnov 1 
bylo  delší  období přitiskování jednořádkového razítka na bianco nálepky v letech 1984-87;  občas se objevila i tištěná. 
V M. Albrechticích dali velmi slabé, nečitelné razítko (nelze ani poznat, zda je s PSČ či ne, ani datum podání) a odjinud 
zprávy nemám.

 
4) APOST
Zavedení počítačového zpracování zásilek APOST zrušilo R-nálepky, balíkové nálepky a orážecí stroje 

GRAFOS. Na Krnovsku dostala APOST nejdříve pošta Krnov 1 pro   peněžní zásilky, u nichž začal provoz 
16. května 1994. Ze dne zahájení je na poště  uložen Pamětní list, jehož kopii uvádím v Příloze obr. 25. 
U přepážek listovní a balíkové byl provoz zahájen až 25. listopadu 1994, tzn. na štítcích menšího rozměru. 
Přesto se několikrát vyskytlo i po tomto datu, že byly podány R-dopisy s běžnou dřívější nálepkou; snad nešel 
proud, snad se stroj pokazil (doložit mohu dopis 15. 6. 1995, další případy – asi dva – ne). Na začátku provozu 
sem byl dodán I. typ nálepek, nikdo neví v jakém počtu, protože se tehdy neevidovaly.

Později už bylo zaznamenáno, kdy přišly a kdy byly na kterou přepážku vydány. Protože objednávek 
a nálepek je mnoho, nezjiš�oval jsem data všech změn, bylo by to náročné pracovní zatížení ing. Gebauerové. 
Navíc data vydání nálepek obvykle nesouhlasí s dnem jejich prvního užití. Tak např. do přepážky č. 9 byly 
vydány nálepky 30. 3. 1999, které se pak začaly vylepovat až po 7. 4. Do přepážky č. 10 vydány 4. 3. 1999, 
vylepovat se začaly před 19. 4.

Na začátku listopadu 2000 (asi 6. 11.) došlo na poště Krnov 1 k větší   změně při užívání těchto nálepek 
— začaly se totiž užívat nálepky bez domicilu;  ten byl nastaven v tiskárně u každé přepážky. Použití bianco 
nálepek je operativnější, nebo� dodací lhůty s předem tištěným domicilem jsou znatelně delší.

Na některých poštách zůstávají nálepky APOST bez jakékoli změny. U pošt s větším provozem dochází 
k častým viditelným, ale i nepatrným změnám nálepek. Třídění nálepek už je sice sjednoceno, ale protože je 
dost složité, upouštím od jejich zařazování do typů a podtypů i přesnému popisování. 

Pošty Krnov 1, M.   Albrechtice a Jindřichov    dostaly nálepky už předtištěné, Holčovice,    Lichnov ,  Osobla
ha a   Úvalno  od  prvního dne používaly nálepky bianco. 

Na poště Krnov 1 se u   balíkové přepážky nejdříve doužívaly staré štítky a teprve kolem 1. 1. 1997 
se  začaly lepit šítky s čárkovým kódem na všechny zásilky (nejen obchodní balíky). Na dalších poštách byly 
zavedeny tyto š�ítky jen s malým opožděním.

Na nálepkách APOST se začalo používat i přítisku k výročím nebo důležitým akcím. V Krnově se 
používaly v květnu 2003 dva: 2.-5. 5. 12.-31. 5. 90 let budovy pošty, a 6.-10. 5. Závod míru. V r. 2004 tiskli 
text 135 let pošty v Úvalně (1.-16. dubna) a 135 r. pošty v Bohušově (1.-10. června) (Barevná příloha 
obr. 38)
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138) — 

5) Balíkové nálepky
Tento materiál je dnes asi stejně vzácný jako úřední nebo okresní razítka. Balíkové obaly se vždy vyhazovaly bez 

jakékoli pozornosti k balíkovým nálepkám. Pokud se nějaký obal s nálepkou dochoval, bylo to většinou náhodou. Zrovna 
tak je tomu u jediné balíkové nálepky, jejíž kopii vlastním. Nalezl jsem ji v materiálu MNV v SOA K, kam byl obal uložen 
s archiváliemi asi opravdu náhodou. I já jsem posílal v letech 1952–1964 desítky balíků (z Brantic, Holčovic, Jindřichova, 
Krnova a Lichnova) a nenapadlo mi, že nálepky na nich budou po letech vzácností. V 80. letech jsem prošel asi 10 kg 
balíkového skartu; nálepek na průvodkách bylo asi jen 15%, ale z Krnovska nic. VŮBEC NIC!

Ještě že existují dobří přátelé. Zatímco Rostislav Čech z Přibyslavi na moji zásilku a prosbu ani neodpověděl, Fr. 
Zahraj (ač se na balíkové nálepky nespecializuje) získal pro mě asi 20, převážně z posledních let.

Ještě vzácnější musí být materiál z prvních měsíců po osvobození. České nálepky tu vůbec neexistovaly, a tak se 
používalo nálepek bianco např. s razítkem z dětské tiskárničky nebo dopsáním ručně, případně německé se začerněným 
textem.

Nálepky pro cenné balíky (V) už vůbec nemám k dispozici.

Nálepky s čárkovým kódem byly na všechny pošty Krnovska dodány koncem roku 1996 a začaly se 
všeobecně používat během prvních 2 měsíců roku 1997. Jsou jen obtížně obstaratelné. 

 
6) Pečetě a pečetky
Pečetě je materiál, který lze legálně získat, nejsnáze ovšem tak, že si člověk sám pošle drahocennou 

zásilku. Jinak se shání velmi obtížně, a tudíž je poměrně vzácný, zvláště z menších pošt. 
Jako materiál, sloužící převážně služebním účelům (pečetění poštovních závěrů) a jen méně k jiným (uzavírání 

poštovních zásilek — hlavně poškozených obalů), jsou pečetky hůře dostupné. Protože se však nejedná ani o přísně 
zúčtovatelný materiál ani o neporušitelnou řadu (R- a balíkové nálepky), lze je někdy získat i v původním stavu. Častější 
možnost k jejich získání je u větších, střediskových pošt s překládáním pošty, než u malých venkovských. U těch malých 
bu� vůbec nejsou, protože je spotřebovali a nové neobjednali (jejich potřeba je prakticky nulová), nebo jsou hodně staré 
a nové vůbec nevedou.

Pečetky pošt z Krnovska jsem většinou získal díky ochotě p. Moslera. Jsou trojího typu: nejstarší kulaté 
z Krnova a Třemešné a novější po r. 1963 s názvem POŠTA z ostatních obcí. Vůbec žádné pečetky nemají 
v Hynčicích a Krasově. V M. Albrechticích trvalo velmi dlouho, než objevili několik zastrčených archů pečetek 
ve špatném stavu; vůbec je nepoužívali. Špatný, neostrý tisk a tzv. slitky se vyskytují u 4 pošt: Janov,  Jindřichov, 
M.   Albrechtice a Úvalno.   Všechny  čtyři působí dojmem, že nejsou tištěny originálním knihtiskem, ale nekvalitně 
přefotografovány a následně tištěny, snad i ofsetem. Mají totiž výrazně hrubší kontury i v písmenech, hlavně 
Janov a  Jindřichov.  Přitom  se nedá tvrdit, že by to byl padělek — papír i lep jsou stejné jako u ostatních. Také 
není důvodu, proč by je někdo měl padělat. U jediné pošty mám hodnověrný údaj, z kterého roku jsou: je to 
pošta Zátor,  rok 1972.

Podle zjištění téhož zdejší VLP ani AUTP žádné pečetky nikdy neměly a bylo-li třeba, řešily pečetění 
náhražkou — razítkem na proužku papíru.

Pečetky nového typu — Česká pošta — si nejdříve objednala pošta v Městě Albrechticích a začala je 
používat v březnu 1998. Ostatní měly dostatečnou zásobu starých. 

Byly zrušeny od září 2003, jen výjimečně se užívají v interní službě pošty do vypotřebování zásob. 

7) Různé
Podle stručné zprávy ve Filatelii 1987, č.10, str. 286 (šifra VF), se v r. 1946 tiskly v Krnově podací 

lístky. Je tu uvedena tiskárna Cíl Krnov a jak jsem zjistil, byla na náměstí Svobody č. 28. Tiskárna tu sídlí 
dosud, jenom adresa je  jiná: Hlavní náměstí č.15.

Mezi důležitý poštovní materiál patří i plombovací kleště. Protože použité plomby nepatří — pokud vím — 
k sběratelským zájmům (o plombovacích kleštích ani nemluvě), uvádím následující fakta jen jako dodatek kvůli úplnosti 
vykreslení situace po osvobození. Tehdy se o plombovací kleště žádalo houfně od září do října r. 1945. Zprávy o jejich 
dodání neexistují. Pouze pošta Jindřichov píše v   květnu r. 1946, že převzala plombovací kleště od Bartultovic a Pitárného; 
za jakým účelem — není uvedeno. Rovněž houfně se odváděly plombovací kleště v březnu a dubnu r. 1948. Nikde se 
nespecifikuje, o jaké šlo, zda o staré říšsko-německé či nové (provizorní?) československé.

Od začátku roku 1999 byly v krnovských železničních opravnách opravovány historické železniční 
vagony, mezi nimi i jeden poštovní řady F. 23. dubna tento vůz prohlédla přejímací komise Poštovního muzea 
a opravu schválila. V neděli 25. dubna kolem 9. hodiny odjel zvláštní vlak se všemi rekonstruovanými vozy 
do Prahy. (Barevná příloha obr. 5)

2. 5. 2001 došlo na poště Krnov 1 k výpadku   výpočetní techniky. Pošta musela být uzavřena, a přestože 
na dveřích viselo  oznámení o důvodu, proč nemohou být zákazníci obslouženi, vytvořil se před budovou 
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nespokojený dav lidí.
15. 11. 2001 byla pošta Krnov 1 zavřena   kvůli výměně serveru; zároveň byly u přepážek instalovány nové 

počítače. Přestože  to bylo předem řádně vyhlášeno, uzavření pošty vzbudilo nevoli asi dvacítky nepozorných 
klientů před vchodem.

7. FILATELIE

Začátkem prosince 1946 se sešlo 11 zájemců o filatelii a dohodli se na ustavení českého filatelistického 
kroužku. Ten byl založen na první ustavující schůzi konané již 13. prosince 1946 v Městské kavárně. Prvním 
předsedou kroužku byl přítomnými jednomyslně zvolen Karel Sedláček, správce plynárny v Krnově. Během 
dalšího roku se přihlásili noví členové z okolí, takže r. 1947 měl kroužek 28 členů. Později byl přejmenován 
na Klub českých filatelistů v Krnově a měl pravidelné výměnné schůzky každou neděli v kavárně Slezského 
domova. V r. 1948 pak získal nové klubovní místnosti pod podloubím a tam měl své pravidelné schůzky. 
Místnosti však byly malé, větším požadavkům a růstu členské základny nevyhovovaly.

Takto tradují krnovští filatelisté v posledních 20 letech začátky svého klubu. Protože kronika neexistuje 
a asi ani neexistovala, výše uvedené údaje se uchovaly jen díky úryvkovitým vzpomínkám pamětníků. Přesto 
však existuje několik málo archivních dokumentů, na jejichž základě se dají některá fakta i dnes potvrdit 
nebo rekonstruovat. Podle nich je ovšem skutečnost jiná — např. v nejstarší zprávě pocházející z Podacího 
protokolu MNV 1 [SOA K, MNV Krnov, i. č. 95] hlásí Klub českých filatelistů v Krnově své ustavení 19. 9. 1945 
(došlo 24. 9.  1945). Pan Květoslav Vávra se domnívá, že se asi takto ohlašoval filatelistický kroužek v dílnách 
ČSD. Tomu však odporuje údaj v Informačním Adresáři [24] zpracovaném na počátku r. 1946, kde se uvádí, 
že Klub filatelistů sídlí na Hlubčické ulici 2. V archivních fondech ZA O jsou přesnější údaje [Spolkové spisy 
Expositury ZemNV v Ostravě a KNV v Ostravě) – KNV I/ 468 – Klub českých filatelistů 1946-51]. Podle nich byla 
žádost o povolení podána 12. 6. 1946 a spolek byl povolen 18. 9. 1946. Ustaven byl 22. 1. 1948 a do výboru 
byli zvoleni Karel Sedláček (předseda), Květoslav Vávra a Zdeněk Slavíček. Členem prozatímního výboru byl 
i Bohumír Gottwald. 18. 8. 1951 KČF dobrovolně likvidoval a přešel v počtu 32 osob i s funkcionáři do ZK 
ROH Východomoravské plynárny Krnov – odbor filatelie.

V časopise Čs. filatelie, roč. 1948, č. 4, se dočítáme: „KČF v Krnově  konal dne 22. ledna t. r. svoji řádnou valnou 
hromadu, na které byli zvoleni: předsedou Karel Sedláček, Krnov, Mikulášská 48; místopředsedou Michal Košútek, Krnov; 
jednatelem Květoslav Vávra, Krnov,  Bož. Němcové 35; pokladníkem Zdeněk Slavíček, Krnov,  Poděbradova 4; správcem 
kolování  Hynek Koudelák, Krnov, Albrechtická 82; členem výboru  Richard Satory, Krnov. Veškerou korespondenci 
zasílejte na  adresu jednatele, výběry na správce kolování.“

 Pamětníci ve vzpomínkách dále uvádějí, že klub během svého trvání prodělal několik organizačních 
změn. Od r. 1951 změnil svou organizační strukturu a byl začleněn do ROH s názvem Závodní klub ROH 
Východomoravské plynárny, klub filatelistů. Členové klubu se scházeli ke schůzkám v místnostech ZK ROH 
plynáren v Krnově každé úterý až do r. 1956.

V r. 1957 došlo k další změně: KF přešel k ZK Karnola s novým názvem KF při ZK ROH n. p. Karnola. 
Tím získal nové prostorné místnosti na stadionu tehdejší Karnoly, při běžném tehdejším označení Sokolovna, 
jako je tomu dnes. Členská základna klubu se rozrostla na 74 členy. Členové klubu se od té doby scházeli 
pravidelně každé úterý a každou neděli. Návštěvnost se podstatně zlepšila. Příslušnost k ZK Karnola trvala 
do r. 1961.

Od r. 1962 přešel klub k ZK ROH Závody SKN (nyní Pega). Z roku 1963 pochází potvrzení této 
skutečnoti: v SOA K, fondu MNV Krnov II, k. 70 je uveden v soupisu kroužků při ZK SKN i filatelistický s počtem 
73 členů. Při  této změně se přestěhoval do velmi prostorných místností závodního klubu. Zde se scházeli 
členové každé úterý a každou neděli za patronace předsedy závodního klubu Bohumila Kubína, který se 
vzorně staral o novinkovou službu a poprvé zorganizoval v prosinci společenský večírek k výročí čs. známky 
a založení klubu. Od tohoto data KČF každoročně udržuje tradici slavnostního večera, s hodnocením činnosti 
za uplynulý rok, volbami výboru a tombolou. V této době byly schůzky klubu velmi početně navštěvovány 
také proto, že byl dostatek výběrů poštovních známek i z jiných klubů. 

Po reorganizaci klubů ROH v r. 1964 Svaz českých filatelistů utvořil novou strukturu organizace a klub 
dostal nový název KČF – 07/3 v Krnově, který přetrval léta. SČF se stal samostatnou organizací a složkou 
Národní fronty, jednotlivé kluby byly řízeny Ústředním výborem a krajskými výbory SČF. Členové klubu se 
znovu přestěhovali do místnosti ZK Karnola, a to zásluhou svých funkcionářů, z nichž většina byli zaměstnanci 
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tohoto podniku, zejména však Oldřicha Staňka. Tentokrát to však byla místnost v klubu na Revoluční ulici, 
kde se scházeli k pravidelným schůzkám každé úterý. Nedělní schůzky odpadly, protože závodní klub býval 
o nedělích uzavřen. Naštěstí ZK ČSD v Krnově vyšel klubu velmi vstříc a po ujednání se filatelisté mohli 
scházet také v neděli od 10 do 12 hodin. Bylo to na Albrechtické ulici, ve staré nízké přízemní budově, v níž 
byla i železničářská jídelna.

V r. 1976 dochází k události, pro tu dobu typické: za to, že jeden člen klubu vyvezl známky do 
zahraničí, což bylo hodnoceno jako nelegální a tudíž trestný čin, KV NF odvolal tehdejšího předsedu Josefa 
Zebiše a tajemníka Otu Lazara z funkcí. Městský výbor NF pak dosadil jako předsedu ing. Procházku a za 
jednatele Zdeňka Závěšického.

V 70. letech se stále zvyšovala členská základna a na schůzky občas dojížděli i filatelisté z Bruntálu, 
Opavy a Ostravy s nabídkou svých výběrů.

V r. 1980 došlo ke zbourání staré budovy klubu a jídelny ČSD. Proto si filatelisté museli hledat náhradu; 
našli ji v kavárně Družba na Opavské ulici. Bylo tam vcelku příjemné prostředí a až do r. 1983 vše běželo bez 
problémů. Od tohoto roku docházelo občas k zádrhelům: nebývaly k dispozici klíče a někdy se jich přítomní 
vůbec nedočkali, aby mohli do sálu. Přitom se po r. 1980 snížila návštěvnost schůzek v úterý ve prospěch 
nedělních. Nakonec úterní zanikly v r. 1986.

Velmi špatný byl rok 1987: v říjnu dostali filatelisté výpově� z Družby, protože se začala upravovat na 
videokavárnu mladých a schůzky už nebyly povoleny. Tehdy se i naplno projevily obtíže vzniklé mankem 
novinkáře v předcházejícícm roce. To všechno odrazovalo členy od nějaké aktivnější činnosti; většinou jen 
odebírali novinky a někteří ani to ne. Proto jim klub zrušil členství, čímž počet členů klesal. Ani předseda 
klubu neměl zájem o činnost a svou funkci v podstatě vůbec neplnil. Přesto stojí za zmínku, že ještě v té 
době sdružoval krnovský klub i filatelisty z okolí; dojížděli sem z Brantic, Zátora, Lichnova, Města Albrechtic, 
Bohušova, Osoblahy a Úvalna.

V r. 1988 se filatelisté stěhují do restaurace U vinohradu na Chářovské ulici. V té době požadují 
„chalupáři“, aby se obnovily schůzkové úterky. Se ZK Karnola bylo dojednáno, že v úterý tam budou moci 
filatelisté přicházet a na oplátku uspořádají několik akcí, např. filatelistickou výstavku. Přesto byla docházka 
slabá a v r. 1989 byly tyto schůzky zrušeny. V dalších letech počet členů stále klesá: starší umírají (Mocek, 
Zebiš), mladší se odhlašují. Důvody jsou různé, často se projevuje i nezájem.

Rok 1989 měl převratné důsledky. Kluby filatelistů se staly zcela samostatnými a jsou řízeny přímo 
Ústředním výborem českého svazu. Zájem o filatelii se dále snižuje.

K 30. 4. 1994 dostali filatelisté výpově� z restaurace U vinohradu, avšak naštěstí se podařilo dojednat 
salonek v hotelu Praha od května 1994. Zdá se, že se tak odvrátí další pokles zájmu. U členů klubu zato 
dochází k přesunu jejich zájmu: zabývají se jen českými známkami, o kolování a doplňování svých sbírek 
dalším materiálem nestojí.

V r. 1996 si krnovští filatelisté připomněli 50 let činnosti svého klubu uskutečněním 1. české filatelistické 
výstavy poštovních známek v Krnově, která měla velmi dobrý ohlas. K výročí a výstavě si zajistili i příležitostné 
razítko. Na výstavě se podíleli svými exponáty tito členové:

W a l t e r  K o z e l e k , komisař výstavy, vystavoval svou sbírku letních a zimních olympijských her a obchodní 
korespondenci;

Z d e n ě k  Z á v ě š i c k ý  — historii Červeného kříže na známkách, dále obálky prvního dne vydání ČSR II, 
Ceylonu a Etiopie;

L a d i s l a v  K a č m a r  — sbírku Česká republika a Slovensko po r. 1993;
M i l a n  V á l e k  — sbírku Československo II;
O t o  L a z a r  — sbírku Anglie;
M o j m í r  M a l í k  a  J a n  G a b r l í k  — známky z námětové filatelie a celiny;
B o h u m i l  J a n e č e k  — obálky prvního dne vydání České republiky a Indie a zahraniční korespondenci.

Za 50 let trvání klubu filatelistů se ve výborech vystřídala řada funkcionářů. Jako předsedové pracovali 
Karel Sedláček, Jaroslav Valášek, Oldřich Staněk, MUDr. Jiří Vaňura, Josef Zebiš, od r. 1978 ing. František 
Procházka, od 9. 3. 1994 působí PaeDr. Bohumil Janeček. Velmi důležitá a náročná je práce novinkářů: byli 
to Ivo Šponer, Bohumil Kostrhoun, František Marek, od r. 1979 Valdemar Černý (manko), od r. 1986 Miloš 
Doseděl, od r. 1989 Miroslav Ba�ka, od r. 1994 Ladislav Kačmar, od r. 1996 pro neochotu jiných předseda 
B. Janeček. Jednatelem je od r. 1976 Zdeněk Závěšický. Od r. 1981 se o tombolu vzorně stará Walter 
Kozelek. 

Stálou vzestupnou kvalitu vykazuje jen činnost Klubu mladých filatelistů. S mládeží začal pracovat 
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r. 1975 tehdejší předseda Josef Zebiš, po něm pokračoval novinkář František Marek, dále člen výboru Viktor 
Novotný a posléze od r. 1979 až dosud tajemník Zd. Závěšický. V r. 1980 měl KMF 9 členů a scházeli se 
1x měsíčně. R. 1981 se dostali v krajské soutěži na 6. místo. Kvůli zvýšení počtu jednal vedoucí mladých 
pan Závěšický celé dva roky s Domem pionýrů a mládeže, až se pro školní rok 1982/3 podařilo založit KMF 
při této instituci. Tím se na více let zvýšil počet na průměrných 17-18 zájemců. Postupně se začali scházet 
častěji, až 2x týdně podle časových možností dětí. V r. 1984 se začaly dostavovat první úspěchy v pracích 
Lenky Gajdošíkové, Pavla Korbela a Jiřího Cirana (na krajské filatelistické olympiádě). Stejně i další rok 1986 
byl úspěšný jak pro P. Kornela, tak pro prvovystavovatele: Jiří Korbel a Markéta Voldřichová získali velké 
bronzové medaile.

V r. 1987/8 poprvé klesl počet mladých, protože odpadli nejen někteří 14-letí (učni a studenti), ale i maturanti. 
Nicméně i v tomto roce zaznamenal velký úspěch Josef Sovadina, který jako 2. v krajské soutěži reprezentoval kraj 
v národním kole filatelistické olympiády v Roudnici n. Labem. Přes nižší počet mladých kvalita zůstala neporušena: 
v r. 1990 se Roman Hradil probojoval do národního kola v Brně a od té doby se kadoročně někdo z mladých Krnovanů 
dostal do národního kola. Vrcholem byl rok 1994: všichni mladí se stali vítězi v oblastním kole filat. olympiády, zúčastnili 
se národního kola a měli tam dobré výsledky. Nejúspěšnější vystavovatelé za celé období byli Lenka Gajdošíková, Roman 
Hradil, Robert Chalupa, Jiří Ciran, Štěpán Macháč, Pavel a Jiří Korbelové; za léta 1993-98 to byli Radek Binar, Jan Koláček 
a především Petr Korbel. V národních kolech se umis�ovali vždy v první polovině zúčastněných, od 2. do 5. místa. Oslňující 
nástup měl v r. 1996 naprostý nováček Jiří Dubový, který prošel hned do národního kola a umístil se na výborném 
2. místě, avšak od r. 1998 se dal zlákat jinou činností a s filatelií skončil. Naděje vzbuzuje v r. 1998 nováček Jiří Sýkora 
rovněž postupem do národního kola (3. místo). Bohužel i mezi mladými klesá v posledních letech zájem o filatelii. 

Závěrem uvádím malý přehled počtu členů KF a odebíraných serií podle doložených výročních zpráv 
a v prvních letech podle archivních dokumentů.
Rok počet členů KMF odebraných serií
1946  11
1947  28
1951  32
1957  74
1963  73
1977 159
1979 188  8 565
1980 194  9
1981 192  9
1982 186  17 510
1983 183  18 455
1984 180  18 395
1985 185  18 409
1986 176  18 392
1987 170  12 381
1988 175  ? 366
1989 165  11 318
1990 164  11 306
1991 154
1992 124
1993 118
1994 105
1995  98  12 200
1996  98  12 200
1997  96  12 190
1998  86  14 170

V dalších letech se opět členská základna zmenšovala, takže k letošnímu roku (2004) je počet členů 
pouhých 68. Naopak díky neutuchajícímu elánu pana Závěšického mladí filatelisté prokazují každoročně 
dobré kvality a v letošním roce byla jejich práce korunována vynikajícím úspěchem: moravskoslezský kraj 
také v důsledku výborného hodnocení krnovských mladých (Matouš Říčný a Matěj Řídký) získal 1. místo 
v republice.

Ze dvou pramenů je doložena existence filatelistického kroužku při ZK dopravy a spojů. Měl 28 členů, 
kteří se scházeli 2x měsíčně. [SOA K: ONV 631, kult/25, hlášení ze dne 16. 11. 1959; MNV II, k. 70, i. č. 227, 

od roku 1945
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zpráva z r. 1959 nebo 1960]
Kapitolu jsem zpracoval za podstatného přispění p. Zdeňka Závěšického. Tato spolupráce měla kladný 

výsledek v tom, že já jsem získal pro svou práci mnoho údajů a filatelisté si mohli zpřesnit některé skutečnosti 
z minulosti svého klubu.

 

8. RŮZNÉ  

KRÁDEŽE
Krnovsko byl zřejmě dost poklidný a slušný region. Nevyskytla se tu totiž žádná větší krádež nebo loupež, jak je 

známe z jiných okresů. Ani auta nebyla přepadena nebo vykradena, jako např. odvážná krádež během jízdy z Rybí do 
Nového Jičína v 60. letech. Až v posledních letech se objevily dva případy i u nás.

První případ se stal v Ú v a l n ě , ovšem to byl jen ubohý pokus o krádež. Pachatel byl za něj potrestán 
až neúměrně vysoko, uvážíme-li, že vrahové dnes dostávají zhruba stejné tresty a zloději milionů jsou 
propouštěni na svobodu. Protože se mi dostal do rukou i rozsudek, mohu tentokrát uvést podstatný výtah 
z popisu činu.

4. 8. 1993 přepadl Radomír Holeš (*1962) kolem 14.55 h. Libora Mikesku, vedoucího pošty v Úvalně. 
Pachatel, podnapilý z oslavy narozenin, se nechal odvézt známým z Orlové-Lutyně do Krnova. Dal si zastavit 
v Úvalně před poštou, známý odjel. R. Holeš na poště oznámil, že si chce podat Sportku, avšak chvilku po 
vyplňování vytáhl imitaci bubínkového revolveru, přeskočil přepážku a uchopil vedoucího zezadu za krk. 
Donutil jej kleknout a vyžadoval vydání všech peněz. Vedoucí ze strachu vytáhl na stůl peníze, které na 
poště byly. Mezitím přišli na poštu Anna Hromadová podat R-dopis a ze služební Avie Okresní správy pošt 
v Bruntále Jiří Polák. Holeš utekl, vedoucí upozornil oba příchozí na ozbrojené přepadení a všichni utekli. 
Holeš se pak vrátil, za košili si nastrkal 162 330 Kč a při odchodu byl zadržen Miroslavem Mrázkem. Ten mu 
odebral imitaci revolveru a slzný plyn. Holeš pak byl předán hlídce pohraniční policie a byla mu zabavena 
odcizená hotovost.

U soudu se bránil tím, že prý jednal v žertu. Protože byl už dříve odsouzen podmínečně za vydírání, 
te� dostal 4 a půl roku nepodmíněně. Rozsudek nese datum 30. 3. 1994.

Druhá uskutečněná krádež se udála v listopadu 1994 v H y n č i c í c h . Bohužel nemohu posloužit 
žádnými podrobnostmi, protože v místním týdeníku Region byla jen stručná zprávička. Dnes už si ani 
zaměstnanci nepamatují, co se přesně stalo; snad jen to, že zloději se do budovy dostali přes okno. Pachatelé 
vypátráni nebyli.

21. 3. 1997 byla vyloupena pošta v Z á t o r u . Maskovaný muž s kuklou vpadl zrána kolem 7.15 do 
místnosti, namířil pistoli a požadoval peníze. Vedoucí byla od alarmu vzdálena několik kroků a nemohla 
riskovat jeho zapnutí. Po naplnění a převzetí tašky použil zloděj sprej, ale vedoucí se stačila odvrátit a zakrýt 
si obličej rukou. Po útěku pachatele zapojila alarm a volala policii. Tam se nikdo nehlásil, a proto telefonovala 
řediteli do Bruntálu; ten zajistil oznámení policii. Když po 10 minutách policisté přijeli, měli s sebou i psa. 
Zloděj utíkal zadem k lesu; protože na cestě asi nasedl do auta, pes stopu ztratil. Asi v květnu byli pachatelé 
chyceni: byli tři a vykradli též poštu v Nových Heřminovech a obchod v Čakové.

  
KATASTROFÁLNÍ POVODNĚ

R o k  1 9 9 6
Ačkoli na celém území bruntálského okresu v neděli 12. května pršelo vydatně, nevypadalo to na 

povodně. Nicméně největší příval deště se zkoncentroval do oblasti Horního Benešova a Lichnova. Protože 
Horní Benešov leží na kopci, nebyl poškozen, zato    Lichnov  a kupodivu Zátor  (jímž protéká jen úzký potůček, 
pramenící několik desítek metrů nad obcí) byly postiženy katastrofálně. Nejhůř dopadl    Lichnov , kde voda 
brala domy a části zpevněných břehů, totiž zděných stěn z kamene. Budova obecního úřadu, v němž sídlí 
i pošta, vůbec neutrpěla. Jen po dva dny, v pondělí a úterý 13. a 14. května, nejela   autopošta kvůli zničené 
silnici a mostům. Ve středu 15. května byl provoz obnoven. Bylo to možné i proto, že poštovní kurz jezdí přes 
Sosnovou a tím se poštovní auto vyhnulo větší části poničené silnice přes    Lichnov . Přesto normální provoz 
do Zátora nebyl možný, protože most z Lichnova do Zátora byl stržen a první dny ani silnice přímo v Zátoru 
nebyla sjízdná. Proto se po několik týdnů jezdilo z Lichnova do Zátora přes Jelení a Milotice.

Historie poštovnictví na Krnovsku
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R o k  1 9 9 7
Jak probíhala povodeň v Z á t o r u , mi vyprávěla vedoucí pošty Drahomíra Petrusková. Vzpomínala na 

všechny větší povodně, které zažila po dobu svého působení na zátorské poště — je to prý už letos (1997) 
27 let. V r. 1973 měli ve sklepě asi 50 cm vody, v r. 1996 asi 80 cm. Při letošní povodni byl zatopen celý sklep 
až po strop a přízemí do výše 7-8 cm nad podlahou.

Voda vnikla do domu v noci ze 7. na 8. července, v úterý brzo ráno (kolem 5. hodiny) jí už bylo plno. 
Vedoucí se náhodou probudila asi ve 3 hodiny a stačila ještě zachránit došlé nedoručené zásilky (hlavně 
dobírkové balíky) a část vnitřního vybavení pošty. Zásilky s manželem navršili na stoly, doklady z nižších 
zásuvek také. Vybavení bylo vystěhováno na chodbě, protože týden předtím se malovalo a dosud nemohlo 
být vráceno do místnosti; proto vynesení do 1. patra nedalo moc práce.

Voda nasákla do podlah a tam zahnívala, takže se musely kompletně vytrhat a udělat zcela nové, 
s velmi dobrou izolací. Úplně bylo zničeno topení, a než bylo opraveno, nedalo se topit až do konce října. 
Přitom už začínaly noční a ranní mrazíky. V době mé návštěvy 6. 11. 1997 bylo v místnostech teplo a sucho; 
několik týdnů předtím tam ovšem pracoval vysoušeč.

Jak loni, tak letos byla narušena poštovní přeprava. Zatímco v loňském roce nejezdil autokurz pouhé 
dva dni, letos to bylo od pondělí do pátku. Až v pátek přijel mimořádně mezi 14. a 15. hodinou s penězi na 
důchody a jiné výplaty. Vedoucí hned objezdila doručovatelky a tentýž den se vyplácely peníze. Od pondělí 
14. července už jezdil autokurz pravidelně.

O povodni v K r n o v ě  vyprávěl Max. Mosler:
7. července 1997 v 5.30 h. stála voda na cestě okolo pošty, ale na poštu se dalo projet na kole po 

chodníku. Pak se začala voda očividně zvedat a v 7 h. už jsem v garáži stál po kolena ve vodě. A voda se stále 
zvedala, až do výše 1 m na poštovním dvoře. Zůstalo nás 9: Legerská, Lukešová, Šuláková, Svobodová Dáša 
a Marcela, Kubincová, Káňová, Červený a já.

Voda se valila ze všech stran, zleva i zprava, od Vodní ulice i od řeky u knihovny. V 16 h. přijel 
manžel paní Svobodové Marcely s nakladačem; otevřeli jsme bránu do dvora, on zacouval k rampě a odvezl 
4 doručovatelky domů. Okolo 19. h., když voda trošku opadla, se pustil Jožka Červený sám do boje s živlem 
a dal se na cestu domů. Zbývající 4 zabezpečili poštu a střídavě na půl oka prospali noc.

8. července ve 4 h. ráno se zdálo, že voda již definitivně ustupuje a my jsme se zaradovali. Ale v 6 h. 
už to bylo jiné. Provazy vod, které se snesly na zem, zakrátko zvedly hladinu okolo pošty opět o půl metru 
a bylo to stejné, jako minulý den. V 11 h. jsme uviděli smutný obrázek, když ve vodě u Telecomu ležel 
mrtvý muž. Chtěl jsem ho jít vytáhnout alespoň na schody, aby neuplaval dále, ale velmi silný proud vody to 
nedovolil. Vše pak zařídili vodáci: v 15.10 neš�astníka naložili na lo�ku a odvezli. 

Potom voda začala pomaloučku klesat. Nastala další noc, a jelikož jsme byli bez proudu, bez spojení 
s okolním světem a venku absolutní tma, říkali jsme si: skončí to už, nebo co bude?

Ale opravdu to skončilo; ve středu 9. července po rozednění už voda rychle opadla a my jsme mohli 
konečně ven do hrozného bahna a kamení. Začalo se s obrovsky velkým úklidem. Po stoleté vodě nastal 
stoletý úklid. Všechno zanesené bahnem, mnoho dobrých věcí bylo úplně zničeno. Ještě tohoto dne byla 
otevřena od 15 do 18 h. jedna peněžní přepážka a začaly se v ní vydávat především důchody. Ve čtvrtek už 
přicházeli zaměstnanci a úklid se rozběhl naplno. (Barevná příloha obr. 32-35) Do konce týdne jsme jen a jen 
všechno čistili a dávali do původního stavu. Poštovní auta nejezdila po celý týden, okolní vesničky byly dost 
zničené. Poprvé jelo až v pátek 11. července jediné auto do Bruntálu pro peníze a pak je rozvezlo do obcí, 
kam se dalo projet. Protože   Heřmanovice, Janov a  Jindřichov byly   zásobovány z Bruntálu, jednalo se o obce 
na Osoblažsku. 

V pondělí 14. července jsme už definitivně vyjeli a všude zavezli poštu, až na jedinou vesnici, Hynčice 
u  Krnova. Tam se totiž z Albrechtic nedalo projet a ve směru na Holčovice a    Zlaté Hory se asi týden muselo 
jezdit přes   Žáry a Českou Ves. Zásilky pro Hynčice  přejímala pošta  Město Albrechtice. Na obec  Holčovice 
a později i Hynčice se  naskýtal hrůzný pohled (Barevná příloha obr. 36). Malebné obce, přívětivé domky, 
zeleň stromů i zahrad kolem řeky — to vše zmizelo a některé části obcí připomínaly měsíční krajinu. Avšak 
budovy pošt v obou vesnicích utrpěly velmi málo. Obě jsou poměrně vysoko nad terénem, a tak v nich 
byly zaplaveny sklepy, ale místnosti samotné zůstaly před povodní uchráněny. Přeprava od 14. 7. fungovala 
normálně, jen pro průjezd Zátorem a Novými Heřminovy do Bruntálu dostali řidiči zvláštní povolení. Pošta 
Hynčice  začala pracovat 28. 7., od téhož dne tudy jezdil poštovní kurz na Holčovice a    Zlaté Hory.

Na Osoblažsku a Jindřichovsku byly záplavy mírnější, takže k větším škodám nedošlo, přestože pošty 
v Bohušově, Jindřichově a Třemešné jsou přímo na břehu nebo velmi blízko říček.

od roku 1945

































































 
Obr. 20 Nákres rozmístění přepážek na poště    Krnov 1 v letech 1945-59
U této pošty bylo krajně obtížné zjistit rozmístění konkrétních přepážek. V podstatě jsem byl odkázán jen na 

svou pamě�, jejíž údaje sem tam někdo ze starých zaměstnanců pošty poopravil. I oni však nic nevěděli přesně. 
Tento plánek zobrazuje situaci v letech po osvobození. 

      
1 – 3 peněžní přepážky 
4 – 5 asi uzavřené 
a  průchod do přepážky č. 15 
b  dveře do služebních prostorů 
c, d  průchody z vestibulu do služebních prostorů
6  tf. hovorna 
7  přepážka pro telefon, telegramy 
8  balíková přepážka 
9  listovní přepážka  
10 asi PO boxy   
11 důchody?    
12 po r.1953 inkasní služby  
13 zpočátku asi rozhlas, nejméně od r. 1956 PNS 
14  prý prodej známek (filatelie) a kolků 

Obr. 21 Nákres rozmístění přepážek na poště    Krnov 1 v letech 1960-85
V tomto období se v dispozici přepážek objevují změny. Mezi ty větší patří zrušení dřívějších dveří b 

a průchodu c, posunutí balíkové přepážky na obě strany rohového sloupu a asi zřízení druhé tf. hovorny. 
Všechny změny se uskutečnily postupně asi průběhem 60. let, nejspíše v jejich druhé polovině.

1  peněžní přepážka   
2, 3 PNS 
4  asi peněžní přepážka  
5 asi peněžní, později telegramy, telefon   
A tf. hovorna, později 2   
B PO a průchod do přepážky č. 13 
b, c vhoz pro dopisy (c později)  
6  balíková přepážka    
7 listovní přepážka     
8 sázková přepážka (Sazka, Sportka, Mates ad.)    
9 asi listovní př. v době silného provozu  
10 inkasní platby a doklady  
11 důchody      
d průchod do služ. prostorů  
12 rozhlas a televize
13 peněžní přepážka?
 
Někdy v 70. letech byla balíková přepážka zcela přesunuta mezi 
sloupy, listovní přepážka č.8 zrušena a asi rozšířeny PO boxy. 
Průchod d byl zrušen později, neznámo kdy.



Obr. 22 Nákres rozmístění přepážek na poště    Krnov 1 v letech 1986-97
Při přestavbě došlo k podstatným změnám a některé přepážky se různě stěhovaly i v průběhu této doby. Všechny 
změny se bohužel nepodařilo zachytit detailně.

1 peněžní přepážka, vkl. knížky  
2,3 peněžní přepážky  
4 PNS, později peněžní  
5 důchodová, později PNS 
6 telefon, telegramy 
A 2 tf. hovorny 
B PO boxy 
a ? průchod zůstal? 
b vhoz na dopisy
7 balíková přepážka 
8 listovní přepážka 
9 sázková, někdy po r. 1990 i listovní 
10 inkasní přepážka pro opožděné platby, kolem 
 r. 1993 výdej oznámených zásilek a obch. činnost  
11 inkasní př. do 15. dne měsíce, kolem r. 1993 
 důchodová přepážka 
12 uzavřena, od r. 1995 či 1996 POFIS, 
 avšak bez pravidelné obsluhy   
C přepážky odstraněny, vznikl volný prostor 
c několik let úložná skřínka pro prázdné přenosné  
 schránky na peníze

Obr. 23 Nákres rozmístění přepážek na poště    Krnov 1 od r. 1998

1,2 Přepážky Poštovní spořitelny 
3-5 Peněžní přepážky   
 6  uzavřena 
 A Dveře do služebních prostorů 
 B PO boxy 
 a vhoz na dopisy 
 7 Příjem balíkových zásilek 
 8 Výdej balíkových zásilek 
 9 Listovní př., výdej oznámených zásilek 
10 Listovní př., sázkové hry, R+Tv, telegramy,  
11 POFIS a obchodní činnost

Všechny přepážky mohou vykonávat všechny služby, 
v praxi se to projevuje v omezené míře (pokud stačí 
peněžní hotovost).



Obr. 24 Nákresy místností v budově tf. ústředny vedle pošty    Krnov 1











Obr. 2. Peče� pošty    Krnov 1 ze 60. let 20. st.

Obr. 1. Peče� krnovské pošty z konce 18. století

Obr. 3. T-razítko na poště    Krnov 1 z r. 1875
(24.3.2004) Obr. 4. Logo České pošty na železničním

poštovním vagóně (6.4.1994)

Obr. 5. Dvouosý poštovní vagón po opravě 
v krnovských železničních opravnách čeká 25. 
dubna 1999 na odjezd do Prahy.

Obr. 6. Čtyřosý poštovní vagón na 
odstavné koleji v Krnově 
6.4. 1994



Obr. 7. Autopošta kurs č. 1077, 
autobus ŠKODA, stanoviště 
u synagogy, červen 1995

Obr. 8. Autokurs 76 a 76n, nákladní LIAZ, 
čekání u synagogy před nakládáním, 
12.6.1996

Obr. 9. Pomník Petra Bezruče, 
stav 2.4.2004

Obr. 10. Pamětní deska na Bezručově 
pomníku (2.4.2004)

Obr. 11. Budova pošty    Krnov 1, 
současný stav (7.8.2003)



Obr. 12. Zbytek omítky s ornamentem ze sloupů 
ve vestibulu na poště    Krnov 1 (24.3.2004)

Obr. 13. Peněžní a telefonní přepážky na 
poště    Krnov 1, po přestavbě, stav 3.2.1997

Obr. 14. Peněžní přepážky na poště    Krnov 1, 
31.12.1998

Obr. 15. Balíková přepážka na poště    Krnov 1,
31.12.1998

Obr. 16. Listovní přepážky na poště    Krnov 1, 
31.12.1998



Obr. 17. Dům, v němž bývala pošta    Krnov 3 
v místní části   Kostelec. (28.7.2004)

Obr. 18. Palác Silesia, kde býval na začátku 20. 
století zájemnický poštovní úřad (vchod z boční, 
neopravené strany)

Obr. 19. Holčovice, budova pošty (20.4.2004)

Obr. 21.  Město  Albrechtice, budova pošty 
v Poštovní ulici od r. 1931

Obr. 21.  Město  Albrechtice, budova pošty do r. 1931
(12.5.2003)



Obr. 22.   Jindřichov - v domě vpravo bývalá pošta 
do r. 1938. (12.4.2004)

Obr. 23.   Jindřichov - zde sídlí pošta od r. 1938.
(12.4.2004)

Obr. 26. Slezské    Rudoltice - budova pošty 
na náměstí. (15.4.2004)

Obr. 24.     Lichnov - zde sídlí pošta 
od r. 1938. (12.4.2004)

Obr. 25.   Pitárné - budova, v níž byla umístěna pošta
v 60.-70.letech 20. století. (6.9.2003)



Obr. 27.   Třemešná ve Slezsku: domek v němž byla 
pošta do r. 1991. (13.5.2004)

Obr. 28.   Třemešná ve Slezsku: pošta sídlí od r. 1991
v budově obecního úřadu. (13.5.2004)

Obr. 29.   Úvalno: Pošta v budově obecního 
úřadu je od r. 1949 dodnes. (28.7.2004)

Obr. 30.  Zátor: Pošta je v tomto domku
od r. 1949 dodnes. (4.4.2004) 

Obr. 31. V tomto domě byla v 18st. poštovní expedice.
(Současný stav, 24.7.2003)



Obr. 32. Pohled na poštovní dvůr, garáže 
a budovu Telecomu.

Obr. 33. Pohled na budovu pošty.

Povodeň
v červenci 1997

Obr. 34. Po povodni, pohled na náměstí Minoritů od pošty.

Obr. 35. Po povodni, úklid poštovního dvora.

Obr. 36. Po povodni, 
pošta v Hynčicích.



a. rakouské

37. Ukázky
R-nálepek

b. ČSR

38. Příležitostné nálepky APOST

c. čs. provizorní na německé 
okupační ze dne 15.9.1945

d. z konce užívání na poště    Krnov 
1 (15.6.1994)

d. Nový typ s PSČ

39. Příležitostné obálky a dopisnice

40. Známka se znakem Krnova

41. Stále se užívá T razítko 
z r. 1875
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