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Pošta na ústecku 

Povězme si něco o historii poštovnictví: u nás patří k nejstarším poštovní cesta Praha - 
Lovosice - Ústí n. L. - Varvažov - Knínice - Petrovice - Drážďany - Lipsko, která sledovala 
původní Solní stezku. Písemná zmínka o poštovní cestě je z roku 1454, pak až 1664. Cesta 
z Prahy přes Ústí trvala 10 až 12 hodin. Ústí bylo od začátku organizované pošty sídlem 
výhodného poštovního úřadu. Poštovní poslové putovali od roku 1625 pěšky, 
od 1631 koňmo. Jeden z poslů měl domek v Dolních Zálezlech, odtud jezdil na koni 
přes Stebno a Milbohov do Ústí n. L. za plat 1,5 tolaru týdně. Poslové drželi službu 
24 hodiny, byli po třech ve stanicích Velvary, Ústí n. L. a Petrovice. Poštovní stanice bývaly 
dědičné, šlo o hmotnou zodpovědnost. Od 17. století byla poštovní donáška z okolních obcí 
do Ústí zapsána jako robotní povinnost i v břemenech na dědictví. Marie Terezie postátnila 
1743 poštovnictví v říši. Roku 1752 jela prvně pošta po nápravě silnicí podle Labe přes Dolní 
Zálezly do Ústí. V Ústí býval starý poštovní úřad na severní straně náměstí, později přesídlil 
na jižní stranu, tam, kde dnes stojí bývalá velkoprodejna Sever. V Ústí držel dědičnou 
poštmistrovskou funkci rod Ulbrechtů, a to od roku 1774 až do roku 1861.  (Byl nárok 
až na polovinu vybraného poštovného). Poštovní silnice zmíněná prvně 1752 mezi Dolními 
Zálezly a Ústím trpěla častými záplavami Labe i padajícím kamením u Vaňova. Také lapkové 
měli zájem o zásilky. Proto byla poštovní cesta 1797 odkloněna z Lovosic na Teplice - 
Varvažov - Nakléřov a Petrovice. Tím se ovšem vyhnula městu Ústí. Tehdejší úřadující 
poštmistr Jan Michael Adalbert Ignaz Ulbrecht zažádal 1814 o povolení u guberniálního 
úřadu v Chlumci a zakoupil ve Varvažově "pole o rozloze 1400 čtverečních sáhů ležící u třetí 
kamenné meze, u silnice z Chlumce vlevo od kamenného kříže". Nechal tam postavit velkou 
poštovní budovu se zájezdním hostincem a konírnami.  Empírová budova byla dokončena 
1817. Toto datum si můžeme přečíst na pravém nároží budovy Na Staré poště ve Varvažově 
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