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P ipravujeme Valnou hromadu
Valná hromada našeho klubu se koná 28. ledna 2010. Uskute ní se v
16,00hod v prostorách Pedagogické fakulty na Po í í. Vedle
obvyklého programu budou na po adu i volby nového výboru klubu.
Pokud se stanovami ur ený usnášeníschopný po et len nedostaví na za átek valné
hromady, vy ká se p l hodiny. Poté se usnášeníchopným stává aktuální po et p ítomných
na valné hromad .

Akce v Brn – 2009
Velké vým nné burzy v Brn :
16. ledna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

13. února

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

27. února

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

6. b ezna

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

17. dubna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

23.-24. dubna

Veletržní setkání – KF
Alfonse Muchy

pavilon A3 brn nského výstavišt
9,00 – 17,30

22. kv tna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

5. ervna

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

12. ervna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

11. zá í

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

2. íjna

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

6. listopadu

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

4. prosince

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

Klubové vým nné sch zky KF A. Muchy:
Každou ned li
(mimo svátky a
prázdniny)
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Klubová aukce KF A. Muchy - každou poslední ned li v m síci - (mimo svátky a
prázdniny). Koná se p i ned lní vým nné sch zce, za átek v 9,00 hod.
Prohlídka materiálu p ed aukcí.

Aktuální p íležitostná razítka a nálepky
150 let pošty Brno 20 Tu any
p íležitostné ru ní razítko, 1.- 31. 12. 2009, 620 00 Brno 20, Tu any
150 let pošty v Tu anech
p íl. cenná nálepka APOST, 1.- 31. 12. 2009, (text 150 let), 620 00 Brno 20
150 let pošty v Tu anech
p íl. R nálepka, 1. 12. 2009 - do spot ebování, 620 00 Brno 20
90 let Klubu eských filatelist v Brn
p íl. cenná nálepka APOST, 1. - 15.12.2009, (text "90 let K F"), 601 00 Brno 1,
Tradi ní vánoce v Brn
p íležitostné ru ní razítko, 28. 11. - 23.12.2009, 601 00 Brno 1

5. Veletržní setkání - rok 2010
Ve dnech 23. –24. dubna 2010 se uskute ní veletržní setkání sb ratel .
Jedná se již o pátý ro ník tohoto oblíbeného setkání po ádaného našim
klubem. Podporované sb ratelské obory: filatelie, pohlednice, mince a
bankovky. Kontakní e-mail: kloubec@volny.cz

150 let pošty Tu any
Ing. Jan Petrás

Archiv pražského Poštovního muzea soust ed'uje ve fondech nejrozsáhlejší sbírku k
d jinám poštovnictví na území našeho státu. Základ pramenného materiálu je výsledkem
dlouholetého zájmu Václava Dragouna, prvního editele muzea v letech 1918 - 1925, o
problematiku poštovních d jin. Z archivního hlediska nemá Dragounova sbírka povahu
archiválií ve vlastním slova smyslu - jsou to v podstat konspekty k d jinám poštovnictví
nejen v echách a ve Slezsku, ale v celé bývalé rakousko-uherské monarchii. Dragounem
shromážd ný materiál má zna nou cenu pro d jiny pošty a vývoj poštovních služeb v
nazna eném teritoriu, protože byl erpán z p vodních pramen , excerpovaných ze všech
d ležitých archiv Rakouska-Uherska. Tento materiál je nejen nep eberným zdrojem
informací zvlášt k d jinám jednotlivých poštovních ú ad , ale jsou zde soust ed ny v
opisu i údaje z bývalých centrálních víde ských archiv , které v p vodní podob jsou nám
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t žko p ístupné, nehled na to, že k d jinám poštovnictví z stala ást materiál po
spisových rozlukách ve Vídni a na území naší republiky jsou prakticky zachyceny jen v
Dragounov sbírce. Z n mecky psaných opis listin, po ízených Václavem Dragounem, se
poda ilo získat cenné informace také o historii tu anské pošty, které jsou zapracovány do
následující stat .
HISTORIE TU ANSKÉ POŠTY
V roce 2009 uplyne již 150 let od z ízení pošty v Tu anech, a to je výro í, které by se
m lo p ipomenout a na chvíli se vrátit k po átk m poštovní historie na území naši m stské
ásti.
P ed založením poštovního ú adu v Tu anech byly poštovní zásilky do obce
doru ovány prost ednictvím c.k. poštovního ú adu v Brn , který existuje od roku 1611. Až
do poloviny 19. století byla organizace poštovnictví ízena nejvyšší dvorskou poštovní
správou ve Vídni a zásluhou jejího editele Maximiliana z Ottenfeldu došlo k významným
reformám v poštovnictví. V roce 1817 byly v Rakousku zavedeny první poštovní schránky,
ur ené pro dopisy v tuzemském poštovním styku. Od roku 1823 byla nov organizována
doprava pošty rychlými dostavníky mezi d ležitými m sty rakouské íše.V roce 1837 byl
vydán poštovní zákon, který stanovil p esná pravidla doru ování listovní a balíkové pošty.
Technický rozvoj v 19. století ovlivnil a zkvalitnil i úrove poštovních služeb. Vývoj
železnice, telegrafu a pozd ji telefonu p isp l k rozší ení pošty i do odlehlých oblastí.
Zvláš významn ovlivnila poštovní p epravu železnice. První kon sp ežní železnice na
evropském kontinent byla vybudována mezi eskými Bud jovicemi a Lincem v letech
1825-1832 a byla využívána i pro p epravu balíkových zásilek. V roce 1845 došlo k
železni nímu spojení Vídn s Prahou. První vozy vlakových pošt byly zavedeny v roce
1850 mezi Vídní a Bohumínem (a jezdily také p es Brno). Vlakové pošty byly pojízdné
poštovní ú ady, kde se b hem jízdy t ídily zásilky. Tento princip byl ve 20. století použit p i
doprav zásilek automobilové a letecké pošty.
Telegrafní linky na území rakouské monarchie byly budovány od roku 1847 podél
železni ních tratí. Od roku 1850 mohla služeb telegrafu využívat i širší ve ejnost. K
podstatnému rozší ení korespondence došlo po roce 1850, kdy v Rakousku vyšly první
poštovní známky jako nová forma úhrady poštovného p i podání zásilky odesílatelem.
Telefonní sí byla na našem území budována od roku 1881 a v roce 1893 byl provoz
telefonu p evzat státní správou.
23. listopadu 1859 vydává c.k. Místodržitelství oznámení, že v míst Tu any (Turas),
okres Brno, bude od 1. prosince 1859 v provozu c.k. poštovní expedice, která se bude
zabývat p íjmem a p epravou dopis a malých poštovních zásilek. Tato poštovní expedice
zahrnuje následující obce: Chrlice (Chirlitz), Holásky (Holasek), Kobylnice (Kobelnitz),
Slatinu (Latein), Dvorska (Maxdorf), Pon tovice (Puntovitz), Ivanovice (Nenowitz),
Rosenberg, Šlapanice (Schlapanitz) a Tu any (Turas).
Prost ednictvím poštovního posla bude zajiš ován denní poštovní styk z Tu an do Brna
a Újezdu (Augetzd). (zdroj opis listiny z c.k. Místodržitelského archivu v Brn , svazek 75,
íslo 32087/4457)
Z ízení c.k. poštovní expedice v Tu anech na Morav je uvedeno také ve Vyhlášce
pro rakouské pošty Ro ník 1860, íslo 2, str. 12, p íloha str. 5. ( .j. 53696-255):
V míst Tu any v markrabství Morava (Brn nský kraj a okres Brno okolí) se z izuje
k 1.12.1859 c.k. poštovní expedice s p sobností uvedenou níže. Jízdní poštovní služba
bude prost ednictvím poštovního posla udržovat denní styk mezi poštovní expedicí v
Tu anech a poštovním ú adem v Brn a Újezdu.
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Víde , 30. prosince 1859
Doru ovací obvod císa sko královské poštovní expedice Tu any:
Chrlice, Holásky, Kobylnice, Slatina a Slatinka (Kleine Latein),Dvorska, Ivanovice
s královským mlýnem (Nenowitz mit Königsmühle), Rosenberg a Tu any.
P i srovnání vý tu obcí v doru ovacím obvodu uvedeného v oznámení Místodržitelství
a ve vyhlášce pro rakouské pošty najdete rozdíly. V prvním jsou uvedeny Šlapanice a
Pon tovice, které nejsou v druhém p ehledu a opa n ve druhém seznamu je k obci
Slatina p ipojena Slatinka a k Ivanovicím Königsmühle- Královský mlýn. Je možné, že
první poštovní expedice v Tu anech m la v doru ovacím obvodu také Šlapanice a
Pon tovice, protože pošta ve Šlapanicích byla z ízena až o 10 let pozd ji (30.8.1869).
Spis registratury c.k. pošt a telegrafu Brno udává, že prvním tu anským poštovním
expedientem se stává Johann Schwarzer Edlen von Heldenstamm, který uzavírá smlouvu
o provozování poštovní expedice se starším poštmistrem v Brn (smlouva uložena ve
spisu pod .j. 6266/1859) se za átkem od 12. zá í 1859. P ísahu o zachování poštovního
tajemství skládá 22. listopadu 1859. V ustanovovacím dekretu je poštovnímu expedientovi
Johannu Schwarzerovi stanoven plat 8 rakouských zlatých týdn a paušál 2 rakouské
zlaté. První tu anskou poštu z izuje ve svém obchod vedle školy a naproti továrny v ísle
popisném 87 (dnešní Tu anské nám. 3, kde sídlí eská spo itelna). Za rok a p l,
k 30.6.1861 (pod .j. 3450), je smlouva Schwarzerovi vypov zena. Z jakého d vodu, to se
v dobových spisech nepoda ilo zjistit, ale z ejm z d vodu nezdaru v obchod a zadlužení.
Pro získání jeho nástupce je 6. ervence 1861 vypsáno jakési výb rové ízení, ve
kterém je stanoven plat ve stejné výši jaký pobíral Schwarzer a zkušební lh ta 3 týdny.
Místo získává tu anský obchodník Johann Mucha, který je 31. srpna 1861 ( .j. 4191)
jmenován poštovním expedientem, k 14. íjnu 1861 mu je prop j eno provozování
poštovní expedice a p ísahu skládá 20. b ezna 1862 ( .j. 1734). Také jemu p ipadá
povinnost zajiš ovat prost ednictvím poštovního posla styk mezi expedicí v Tu anech a
poštovními ú ady v Brn a Újezdu. Jen pro zajímavost: mezi poštovními ú ady Brno a
Újezdu doru oval zásilky poštovní posel v roce 1860 denn v 6.00 h. a 9.15 h. z Újezdu do
Brna a v 12.30 h. a 15.45 h. z Brna do Újezdu.
Ale zp t do Tu an. Obchodník Johann Mucha, syn hospodského v Rajhrad , kupuje
1. ervna 1863 v exeku ní dražb d m íslo 87 po Johannu a Antonii Schwarzerových.
V obchod i poštovním ú adu se mu da í a práv jeho „kvelb“ se stává nejvýnosn jším a
nejlépe za ízeným v té dob . V roce 1872 kupuje také sousední d m íslo 86 od Vilemíny
Reinerové, vdovy po továrníkovi a nechává ho p ipsat své choti Antonii. Johann Mucha
krom poštovního ú adu a obchodu provozuje také hlavní sklad c.k. tabáku. On a jeho
žena jsou velmi skromní, prý až lakotní a žijí jen hromad ním pen z pro jediného syna
Heinricha, který se pozd ji stává editelem cukrovaru ve Vyškov . innost poštovního
expedienta a pozd ji poštmistra vykonává Johann Mucha dlouhých 35 let. Kdy byl
v Tu anech z ízen poštovní ú ad místo expedice se v dochovaných materiálech prozatím
nenašlo. V této dob je praxe, že poštmistr vede poštovní ú ad ve vlastních prostorách a
vybavení poštovního ú adu je jeho majetkem. C.k. editelství pošt a telegrafu pouze
pronajímá vybranému zájemci koncesi na provozování poštovních služeb.
V roce 1896 poštmistr Johann Mucha umírá a 16. prosince 1896 je administrátorem
Sofií Kyselkovou jmenován novým poštmistrem pro poštovní ú ad v Tu anech Franz
Podhajský. Ve stejném roce (1896) je p enesen poštovní ú ad do areálu továrny Reiner &
Co tehdejším majitelem Antonem Dlaskem (patrn do dnešního domku na Tu anském
nám stí . 4). Po dvou letech, v roce 1898, nový majitel firmy ing. G.Steinbrecher ú ad
zase vrací zp t do staré poštovní budovy. Budova, kde tu anská pošta sídlí, se 1. dubna
1900 prodává a poštovní ú ad se op t st huje, tentokráte do domu . 28 (dnešní Tu anské
nám stí . 23), který koupil poštmistr Franz Podhajský. Zde se poštovní ú ad rozši uje
v roce 1913 o telefon.
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Po vzniku samostatného eskoslovenského státu se Tu any stávají v roce 1919
sou ástí velkého Brna a tyto zm ny se nevyhnuteln dotýkají také pošty. Pošta se
p esunuje do prostor v bývalé jezuitské koleji, kde se nachází do dnešních dn . V roce
1921 se m ní název tu anské pošty a vzniká pošta Brno 20. Na razítku je ješt uveden
název Tu any alespo v závorce - Brno 20 (Tu any). Ale v roce 1925 název Tu any
definitivn z razítek tu anské pošty mizí a máme pouze a jenom poštu Brno 20.
Jak se m nil název tu anské pošty od jejího vzniku 1. prosince 1859
1) 1859 Turas
2) 4.4.18901)
Turas/Tu any
3) 10.8.19071) Tu any*Turas
4) 1919 Tu any*......... a (u razítka byl vylomen i datový m stek)
5) 1921 Brno 20 (Tu any)
6) 1925 Brno 20
7) 1939 Brünn 20 – Brno 20
8) 194...
Brünn 20
9) 1945 Brno 20
10) 1.1. 1973 620 00 Brno 20
1)

datum nejstaršího zjišt ného otisku razítka s tímto názvem pošty

Všechny otisky razítek tu anské pošty jsou erné barvy, s jedinou výjimkou - v roce
1867 bylo zjišt no používání razítka modré barvy.
(Zdroj - Monografie eskoslovenských a eských známek, díl 20., Historický vývoj
názv pošt v eských zemích, POFIS & eská pošta, s.p. 2002)
A ješt n kolik v t z Kroniky m sta Brna, Obce Tu any a Brn nské Ivanovice I.
Zapsal kroniká František Hanzl
str. 155: „1958 – Poštovní ú ad Brno 20
slouží ob an m obcí Tu an, Brn nských Ivanovic, Chrlic, Holásek a Dvorská.
Poštmistrem je Antonín Lerch a má k dispozici 4 kancelá ské síly, 4 roznaše e poštovních
zásilek a 5 roznaše
novin a asopis . Krom toho zam stnává 1 doru ovatele
telegram a 1 uklíze ku.“ (Pro srovnání – dnes má poštmistrová na pošt Brno 20 k
dispozici 6 p epážkových pracovnic, pracujících na 2 sm ny a 4 poštovní doru ovatele.
Roznos novin a asopis dnes eská pošta již nezajiš uje).
str. 226: „1959 Poštovní ú ad
Zm ny osobní:
Dne 2. ledna p ešel zam stnanec pošty František Drbal do výroby. Dne 1. íjna byl
vedoucí poštovního ú adu Antonín Lerch p eložen na poštovní ú ad do Brna-Husovic a na
jeho místo byl ustanoven zam stnanec poštovní správy z Brna Jan Radek.
Sazka a Sportka:
To jsou dva typy sportovních sázek, které se t ší oblib zna né ásti ob an v celé
republice. V posledních m sících zájem o tyto sázky pon kud ochabl. V našem obvod se
sází pr m rn týdn ve Sportce 1400 typ po 3 K s a v Sazce 300 typ po 1 K s, což iní
týdn 4.500 K . V pr m ru p ipadá na 1 ob ana, v etn nemluv at, 50 K s na jeden rok.
Z toho je vid t, že ješt mnoho lidí touží po získání bezpracných p íjm a nezbavilo se
dosud malom š áckého myšlení. No a n kdy to p ece vyjde! Dne 22. listopadu vyhrála A.
Veverková z ulice Myslivecké ve Sportce II. cenu 30.900 K s a k tomu ješt IV. cenu
50K s. To roz e ilo klidnou hladinu rodiny našich sázka a po et sázejících i sázek se
podstatn v našem obvod zvýšil. Veverková je úpln nemajetná, žije skromn z malého
d chodu a proto služná výhra padla skute n na pot ebného.“
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P ehled poštmistr (poštovních expedient ) v Tu anech:
Johann Schwarzer
1.12.1859 - 30.6.1861
Johann Mucha
31. 8.1861 - 1896
Franz Podhajský
16.12.1896 - 1917?
?
Antonín Lerch
? - 30.9.1959
Jan Radek
1.10.1959 - 1961?
Ludmila Martinkovi ová
1961? - 1968
Anna Haraštová
1968 – 1972
Vladimír Krkoška
Antonín Smílek
Miroslava Hryzáková
Antonín Smílek
Zdena Rašková
1.4.1989 – 4.4.1992
Alena Mrázková 5.4.1992 – 14.3.1994
Josef Dostál
15.3.1994 – 31.5.1998
Anna Lánská
1.6.1998 – 31.8.1999
Old iška Dostálová
1.9.1999 - 31.12.2005
Magda Nováková
1.2.2006 -

Dv z ady tu anských razítek.

Šipkou je na dobové pohlednici vyzna en objekt první tu anské pošty (Pun .)
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Zve ejn no Ministerstvem pr myslu a obchodu
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