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 Tato práce i klade za cíl načrtnout vývoj předávání zpráv v průběhu 

dějin, a to od nejstarších dob do 19. století. Kromě nahlédnutí do 

zajímavých způsobů komunikování různých starověkých a středověkých 

společností bude hlavní důraz kladen na vývoj evropský. 

K etymologii slova pošta snad postačí konstatování, že toto slovo 

je odvozeno z latinského výrazu „posita,“ což je polovina výrazu „statio 

posita,“ tedy „položená stanice.“ 

 

STAROVĚK 
 Počátky pošty se datují už do starověku, a pozornost si rozhodně 

zaslouží některé zajímavosti z praktik nejrůznějších národů a států. Ve 

starém Egyptě byla nalezena nejstarší časovka, neboli něco podobného 

dnešní průvodce cenných zásilek a balíků. Zachovala se, stejně jako 

řada dalších důležitých písemností, poměrně kuriózním způsobem: 

v Egyptě se papyrus používal k nejrůznějším účelům, a protože to byla 

surovina dost vzácná a drahá, býval recyklován. Naše časovka byla 

použita na výrobu rakve, která z ní byla slisována.  

 V Perské říši existovala velmi brzy policie jízdní, používala koně. 

Na rozdíl od mnoha jiných států byla tato pošta státní, provozoval ji 

panovník, který ale měl právo použít pro tuto službu poddané. V Číně 

byla - což je pro nás možná zvláštní - pošta vyhrazena pouze urozeným 

osobám, protože jen ony byly dostatečně důvěryhodné, aby jim byla 

svěřena důležitá zpráva. 

 V Japonsku měli specialitu, že posly vždycky vysílali po dvou, 

protože i když se některému z nich přihodilo neštěstí, zprávu bylo nutné 

doručit. Poslové také měli právo používat při svých cestách zvonce, 

jejichž zvuk vyzýval všechny cestující, aby uvolnili průchod; a i kníže 

musel uposlechnout. Zároveň z této země pochází i zvláštní zvyk 

zapisovat si informace, které byly užitečné pro cestování, a to na vějíře. 
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 I jižní Amerika měla svou poštu. V Peru poslové byli rozmístěni ve 

stanicích podle cest a ústní zprávu přenášeli tak, že první běžel 

k druhému, ten se k němu pak přidal, a běželi spolu tak dlouho, než se 

druhý zprávu naučil nazpaměť. Jiný způsob předávání informací byla 

kipu - provázky se zvláštním uzlovým písmem -, která se prostě 

předávala. Další zvláštní rolí perských poslů byl transport lidí, a to nikoli 

na dopravních zvířatech, ale přímo na vlastních zádech, který občas 

také dostávali za úkol - umíme si proto představit, jaké byly nároky na 

fyzickou kondici, zejména v prostředí vysokých hor. 

 Indiáni si byli schopní předávat zprávy také pomocí uzlíků, jejich 

médiem byly jakési svazky provázků (cosi vypadající jako „mopy“), jimiž 

bylo možné sdělit nejen válečný vzkaz, ale i milostnou báseň, nebo také 

vampumy, pásy z barevných lasturek. Aztékové za Montezumy měli 

vybudovanou také velmi propracovanou síť poselských linek. 

 U Řeků se poslové dělili do dvou kategorií: na kratší vzdálenost 

nosili zprávy grammatoforové, na delší hemerodromové. Existovali také 

zvláštní rychloběžci, z nichž někteří se dokonce zapsali do historie: 

Euchidas z Plataj po bitvě u Salamíny, kdy v Athénách uhasl posvátný 

oheň, běžel zapálit pochodeň až do Delf a pak ji přinesl zpět; svůj výkon 

zaplatil životem. Podobný osud potkal i běžce, který přinesl zprávu o 

výsledku bitvy u Marathónu. Zvláštní taktiku pro utajení textu zprávy měli 

ve Spartě - když někdo opouštěl polis, dostal s sebou hůl, přičemž 

potenciální příjemce jeho zpráv ve Spartě měl stejně silnou. Zpráva se 

psala na proužek papyru či pergamenu, který se navinul na hůl, a nikdo, 

kdo neměl hůl přesně stejné tloušťky, nemohl získat z proužku nic jiného 

než změť písmen. 

 Ještě propracovanější měli poselský systém v Římě. Snad každý 

ví, že silnice tam byly udržovány jako nikde jinde. Už za Oktaviána byl 

zaveden institut jízdních poslů, kteří původně byli určeni pro 
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přepravování toliko zpráv císaře a Senátu, později bývala ovšem 

vydávána povolení - diploma -, která za patřičnou úplatu dovolovala 

využívat poštu i soukromým osobám. Vůbec provoz pošty byl pro 

Římany složitou záležitostí - patřila císaři, ale obce, přes něž vedly 

cesty, byly povinny dodávat dle potřeby bezplatně koně, vozy a kočí. 

Císař Nerva se první pokusil obcím ulevit a této povinnosti je zbavit 

(dokládají nám to u této příležitosti vydané mince), ale i později se 

několikrát císaři rozhodli šetřit a jeho výnos byl tedy několikrát zrušen a 

opět obnoven. 

 Vrchním dohližitelem pošty, která se latinsky jmenovala cursus 

publicus, byl náčelník císařovy tělesné stráže prefekt prétoriánů. Do jeho 

odpovědnosti spadala péče o kvalitu silnic a připravenost poslů, a k ruce 

měl mnoho různých podřízených, mezi nimiž nechyběli například 

veterináři k obstarání koní. Podle cest musely být také pro případ 

přesunu dvora připraveny stanice - den cesty od sebe byly mansiones, 

větší, které musely být schopné ubytovat na noc celou výpravu, zatímco 

menší mutationes byly pouze zastávkami, kde se vyměňoval zápřah. 

 Ze specialit římské dopravy můžeme jmenovat ještě mapu spojů, 

která se nám zachovala z prvního století v rozsahu 12 listů, a miliarium 

aureum, zlatý milník, který stál uprostřed Říma - od něj se měřila délka 

všech cest a bylo možné na něm také nalézt tzv. itineraria, cestovní 

příručky, které obsahovaly některé informace důležité pro cestu, délku 

přepravy a podobně. 

 V Arábii na rozdíl od Říma náklady pošty nesl sám kalif, ovšem 

přivydělávání povolováním soukromých zásilek se této zemi také 

nevyhnulo. Na správu pošt dohlížel zvláštní vrchní poštmistr, a jeden 

z kalifů řekl: „Můj trůn spočívá na čtyřech sloupech a můj úřad na 

čtyřech mužích: bezúhonném sudím, energickém policejním správci, 
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poctivém finančním ministru a věrném poštmistru, který mi o všem podá 

zprávu.“ 

 Na závěr nahlédnutí do dvou méně vyspělých kultur. Australští 

domorodci neznali písmo, a proto když posel nesl delší zprávu, 

poznámky o jejím znění si musel nějakým způsobem zaznamenat. 

K tomuto účelu se používala hůl, do níž byly vyřezány rýhy. Byly ovšem 

srozumitelné pouze poslovi, takže získání pouze jedné poloviny celku 

posla s holí nepřinášelo žádnou konkrétní informaci. Naopak Eskymáci, 

kteří si ryli zprávy do jeleního paroží, měli propracovaný systém 

komunikace; až dnes se zjišťuje, že jejich obrázky byly velice přesným 

písmem. 

 

STŘEDOVĚK 
 V době středověku se poštovní instituce v západní Evropě většinou 

omezovaly na pozůstatky z dob Říma. Určitou inovaci přinesl až Karel 

Veliký, který zavedl z centra své říše v dnešním Auxerre tři základní 

trasy směrem na Španělsko, Itálii a Německo. 

 V našich zemích se dá o zárodcích pošty hovořit od 9 století. V té 

době si vládci začali vysílat posly, a to za speciálními účely – státními 

nebo vojenskými. Příkladem doloženého poselstva může být například 

výprava, vyslaná knížetem Rostislavem k byzantskému císaři Michalovi 

do Cařihradu se žádostí o vyslání kazatelů slovanské liturgie. 

 Ve středověku existovalo několik druhů poslů. První z nich byli 

klášterní, kteří využívali sítě církevních sídel - ve své době relativně 

husté. Zprávy od kláštera ke klášteru nosili buď samotní řádoví bratři, 

nebo příslušníci žebravých řádů - nejčastěji františkáni a dominikáni -, 

případně i speciální poslové z řad laiků. Všichni shodně s sebou nosili 

rotula, další generaci předchůdců průvodky: do svitku pergamenu se 

potvrzoval příchod do každé stanice, kde posel zůstával. 
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 Další skupinou poslů byli kupci. Podnět k výraznému rozvoji těchto 

aktivit vyšel ze severního Německa, odkud se v době rozvoje 

obchodních měst ve 13. století začala šířit potřeba výměny informací. 

Kupci při svých cestách využívali zprvu poslů královských, kteří měli 

privilegium glejtu, jehož ochrana se vztahovala i na celý poslův 

doprovod; benefit byl  samosebou na obou stranách, protože 

samotnému poslovi v opuštěném lese leckdy byl celý glejt málo platný. 

Později zřizovali kupci vlastní poselské ústavy. Základní dopravní cesta 

německých obchodníků z hanzovních měst vedla z Amsterdamu podle 

pobřeží Severního moře postupně až do Rigy, kterou vykonávali čtyři 

muži, kteří si zásilku postupně předávali. Podobně vznikla pošta také na 

italském území, například ve Florencii, kde byla nazvána scarsella. 

 I univerzity si zřizovaly systém předávání zpráv, který většinou 

vycházel z praxe, fungující na pařížské Sorbonně. Tam takzvaní grand 

messagers shromažďovali a rozdělovali zásilky ve speciálně k tomu 

určených místnostech - vzhledem k pravomoci je jasné, že to byla 

funkce velice čestná, odpovědná a vyhrazená nejdůvěryhodnějším 

studentům. Samotné přemísťování zásilek pak obstarávali petit 

messagers. Tato organizace byla velice zajímavá tím, že se dokázala 

sama uživit, nepotřebovala žádné dotace. Podobně ve své režii 

provozovala poselskou službu i města, a dále příslušníci rytířských řádů, 

hlavně němečtí rytíři. 

Pokud jde o trubku jako symbol pošty, má ji na svědomí další 

profesní organizace, která se podílela na předávání zpráv: v jižním 

Německu se troubením na roh ohlašovali řezníci, kteří vandrovali od 

města k městu a nabízeli svoje služby při porážení dobytka, a zároveň si 

přibírali předávání zpráv. Jejich služby fungovaly ještě v 17. století. 

Podobně jako řezníci se někdy k předávání zásilek uvazovali knihkupci a 

pekaři, kteří se při roznášení svých výrobků přesouvali z místa na místo.  
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POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 
 První zmínky o poslech jakožto specialistech na předávání zpráv 

máme z 12. a 13 století, i když je možné se domnívat, že něco 

podobného existovalo už ve století 9. Kromě poslů královských a 

šlechtických je doložena také funkce poslů, jejichž prací bylo předávání 

soudních obsílek. Byli vybaveni speciální holí a pečetí, které jim měly 

zaručit nedotknutelnost.  

 Se vznikem organizovaného poštovnictví v Čechách je ale spjato 

jméno šlechtického rodu, který si dnes spojujeme nejspíše s Velkou 

Pardubickou – rodina Taxisů (později Thurn-Taxisů) provozovala už v 

15. století poštovnictví pro papeže a v roce 1500 se jeden z členů rodiny 

stal vedoucím poštovnictví, do kteréžto funkce ho jmenoval císař 

Maxmilián I. Po nástupu Habsburků na český trůn po německých, 

španělských a italských državách do jejich působnosti připadly i české 

země. Praha tak byla postupně spojena jihovýchodně s Vídní, západně s 

Augsburgem či Řeznem a jižně s Lincem. 

 Taxisové postupně získali privilegium na pošty a po určitém období 

úpadku začaly opět vzkvétat pod vedením Leonarda z Taxisu a později 

jeho syna Lamorala po roce 1596. Ti dostali císařské poštovnictví jako 

léno. V následujících stoletích se potýkali s konkurencí řezníků a dalších 

živností, jakož i odporem některých měst. Říšské poštovnictví ovšem 

drželi až do roku 1867, kdy všechna práva definitivně vykoupil pruský 

stát. 

 V Rakousku a českých zemích přešlo poštovnictví, vázané na 

vídeňský dvůr,  od roku 1619 do rukou jiné rodiny – hrabat Paarů. V té 

době existovaly čtyři pravidelné spoje z Prahy - pošta jezdila pravidelně 

dvakrát týdně do Vídně, Augsburgu, Drážďan a do Vratislavi. Až z roku 
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1641 máme na našem území doloženou průvodku - lístek, do něhož byl 

na jednotlivých poštovních stanicích zaznamenáván příchod a odchod. 

 V době panování Karla VI. v Čechách existovalo 58 poštovních 

stanic. Pro srovnání: do Brna v téže době jezdila pošta 2 - 3x týdně 

celkem. V roce 1751 už v Čechách pravidelný provoz fungoval na 12 

tratích. Další výraznou změnu přinesl rok 1753, kdy byla reformována 

organizace pošty v Praze, protože místo jediného centrálního úřadu bylo 

zřízeno více skladů, takže nebylo nutné z celého města chodit pro 

zásilky jen na jedno místo. V době panování Leopolda II. už české země 

měly 97 poštovních stanic (pro srovnání: celé habsburské panství, 

zahrnující tehdy české, rakouské, uherské a nizozemské země, mělo 

stanic 658). 

 V Rakousku budeme vývoj pošty sledovat ze stránky správy: ve 

Vídni vždycky sídlily úřady, které řídily poštovní provoz i v českých 

zemích. V roce 1630 byla císařským dvorem potvrzena privilegia Paarů 

na rakouském území; tento výnos měl ukončit spory s rodem Taxisů. 

Přesto překrývání zájmů obou rodů pokračovalo i během celého 17. 

století, spory jsou doloženy ještě z poslední třetiny století 18.  

 Po nějakou dobu došlo k situaci, kdy Paarové sice měli příjmy 

z vybraného poštovného, povinnosti zajišťovat přepravní spoje ale byla 

na straně státu. Tato situace byla postupně odstraněna, definitivně 

v roce 1722, kdy byl regál na poštu prodán císaři, čímž Paarové přestali 

být vlastníky výhradního práva provozovat přepravu zásilek. Získali za to 

rentu 66 000 zlatých ročně, ale správa pošt jim zatím dědičně zůstala. 

Stali se řediteli Generálního vrchního dvorního poštovního úřadu, jemuž 

v hierarchii podléhaly hlavní poštovní úřady (těch bylo původně 8, 

později 11). 

 V roce 1748 vydala Marie Terezie poštovní řád, který stanovoval 

privilegia poštmistrů a upravoval podmínky dopravy cestujících. Měl také 
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ukončit spory pošty s formany, kteří při svých cestách často přepravovali 

zásilky výrazně levněji než pošta, a objem jimi obstaraných přeprav 

výrazně převyšoval poštovní obrat. Tyto střety se ovšem nikdy 

nepodařilo vyřešit žádným výnosem, formani ztratili význam až 

s rozvojem železniční dopravy v první polovině 19. století. Tereziánská 

reforma také měla ukončit privilegia dědičných poštmistrů, kteří mohli 

vybírat poplatek až ve výši 50% porta, zatímco nedědičný poštmistr měl 

kromě platu výnos asi ve výši 10% vybraného poštovného, což se zcela 

nepodařilo a některé zbytky tohoto systému přetrvaly až do vzniku 

republiky v roce 1918. 

V roce 1813 byla zřízena Všeobecná dvorská komora, která opět 

upravila postavení Paarů - zůstal jim titul císařského rakouského 

nejvyššího dvorního a zemského poštmistra a osvobození od 

poštovného, zatímco správu organizace převzali úředníci, určení 

dvorem. K další úpravě správy došlo o 16 let později, kdy byla založena 

Císařská a královská nejvyšší dvorská poštovní správa. Jejím prvním 

vedoucím se stal Otto rytíř z Ottenfeldu, který zavedl institut tzv. rychlých 

jízd. Byly určeny k přepravě zásilek i osob; ale abyste si nedělali mylnou 

představu: rychlá jízda například z Vídně do Opavy trvala 35 hodin.  

K poslední úpravě statutu pošt v Rakousku došlo v roce 1849, kdy 

bylo zřízeno ministerstvo obchodu, živností a veřejných staveb se 

správní pravomocí nad poštami. Na závěr jen poznámka: dnes v ČR 

spravuje poštu ministerstvo dopravy a spojů.  

 

OSTATNÍ EVROPA 
Poštovnictví ve Francii bylo proti rakouskému poněkud napřed. Už 

v roce 1576 byli v každém městě 2 poslové, kteří sloužili k přepravě 

královských zásilek. První poštovní úřady zřizoval už Ludvík XIII., v roce 

1634 vznikaly první královské messagerie, určené k dopravě osob. V 17. 
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a 18. století poštu provozovali lidé, kteří platili za pronájem (pacht) 

státního monopolu určitou částku; bohužel v případě finanční tísně král 

pacht zvyšoval, což vedlo k přílišnému růstu cen poštovních služeb a 

poklesu zájmu o ně. Podobný trend pokračoval až do roku 1792, kdy 

správu pošty převzal stát. 

V Anglii neexistovaly soukromé poselské ústavy, poštu vždycky 

spravoval král, ovšem už za doby Edwarda II. za úplatu poskytoval 

služby i soukromníkům. Přepravu zásilek do ciziny zprostředkovávali 

kupci, z jejichž středu byl vždy vybrán jeden k doručení. Od dob 

Jindřicha VIII. podléhal tento pověřený „pošťák“ králem jmenovanému 

„master of the posts.“ Regálem se poštovnictví stalo v roce 1637 a 

v roce 1710 byl ustanoven vrchní poštovní úřad, který následovaly až po 

téměř 100 letech (1799) vedlejší pošty. 

Zajímavé uspořádání fungovalo v Rusku. Poselská služba jam 

využívala už před rozvinutím poštovnictví v Evropě sítě cest, podle nichž 

bydleli jamščikové, muži, určení k poskytování koní a dalších služeb 

poslům. Za to byli tito lidé placeni a osvobozeni od placení některých 

dávek. Ale abychom neměli zcestné představy o rozvinutosti ruského 

poštovnictví: jam byl nepravidelná služba a na konci 18. století 

existovalo na celém území Rusi jen 20 regulérních poštovních úřadů. 

 

ZAJÍMAVOSTI 
Ještě se na chvilku vrátíme do historie, k několika zajímavým 

podrobnostem. První z nich jsou tzv. černé kabinety. Byla to místa, kde 

se kontrolovala a četla pošta. První protesty proti této praxi pronášel už 

Martin Luther v roce 1528. V Rakousku podobné praktiky fungovaly už 

za Maxmiliána I., na hranici Čech se dopisy opisovaly během přepřahů, 

Taxisové měli zřízenou zvláštní praxi zvanou eufemisticky Brieflogen 

(„lože dopisů“), ve Francii kvetlo čtení dopisů zejména v době Ludvíka 
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XIV. V době konfliktů Rakouska s Pruskem například četl hrabě Kounic 

pruské depeše dřív než pruský vyslanec ve Vídni.  

 Zajímavý také může být fakt, že ač se nám to nezdá, poštovnictví 

bylo poměrně rizikovým podnikáním. Poštovní stanice bývaly 

ohroženými budovami, protože se často nacházely mimo opevněnou 

část města: V noci byl totiž problém s otvíráním městských bran, a tak 

aby bylo možné přepřahat i za tmy, musela být pošta za hradbami. 

Nemluvě o tom, že chod podnikání mohly výrazně ohrozit i zhoršené 

přírodní podmínky nebo lidská nespolehlivost.  

V Praze byla v roce 1740 založena speciální „židovská sběrna 

poštovních psaní,“ kterou měla v nájmu rodina Taussigů po celou dobu 

existence až do roku 1851. Zajímavé je to, že zatímco ve všední dny 

museli být vedoucímu k dispozici dva židovští pomocníci, na šábes měl 

nařízeného jednoho pomocníka-křesťana. 

Ve Vídni měli zase městskou poštu, která fungovala od roku 1772 

do roku 1785. Říkalo se jí Klapperpost, tedy klapačková pošta, protože 

při neexistenci schránek pošťáci obcházeli město a hlasitě oznamovali, 

že vybírají dopisy. 

Poslední zajímavost se týká druhu pošty, který zde jinak není blíže 

pojednán, je ale natolik kuriózním dokladem nekonečnosti lidské 

vynalézavosti, že si zaslouží zmínku. Kolem roku 1836 existovala 

v Dánsku číselná loterie, která měla tah jednou měsíčně v Kodani. 

V Altoně, která byla tehdy vzdálena 2-3 dny cesty, proto přijímali sázky 

ještě v den tahu. Dva podnikavci se rozhodli, že toho využijí a jeden 

z nich posílal z Kodaně kamarádovi tažená čísla způsobem mnohem 

rychlejším –po holubovi. O vyhrané peníze se dělili, ovšem nevydrželo 

jim to dlouho: jejich podezřelé štěstí neuniklo pozornosti, a tak byl 

podvod odhalen. 
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TECHNICKÝ A ADMINISTRATIVNÍ POKROK 19. STOLETÍ 
V devatenáctém století nastaly v komunikaci výrazné technické 

pokroky. Na konci 18. století byl vyvinut optický telegraf, který byl 

konstruován ze tří tyčí - ty se daly sestavit mnoha různými způsoby; 

taková soustava stála na vyvýšeninách po trase předávání zprávy, a 

správci jednotlivých stanic nastavovali tyče podle toho, jak to viděli u 

svého souseda. Pro dešifrování významu existovala zvláštní kniha o 92 

stranách po 92 slovech či krátkých větách, první znak předaný tyčemi 

pak označoval stránku, druhý heslo. Tento telegraf se používal ve 

Francii (1794), Švédsku (1794), Anglii (1796), Dánsku (1802) a Rusku 

(1803), poněkud později jednu jeho linku vytvořili Prusové (1832). 

Během 19. století byl postupně vyvinut jehlový telegraf, který 

zapojováním proudu vypichoval znaky do papírového podkladu, poté 

telegraf ručičkový, který fungoval na principu měření procházejícího 

elektrického proudu (ampérmetr), a konečně Morseův telegraf (1837), 

který znaky vytvářel zapojováním proudu do elektromagnetu -  ten byl 

přitažen k magnetickému podkladu a tak vyrážel otvory do papírového 

pásku. 

Dále už jen stručně: komunikaci vylepšil elektrický tiskací stroj, 

duplex a multiplex (ty umožňovaly posílat po jednom drátu více než 

jednu zprávu), dálnotisk, a dále radiotelegrafie a telefon (1877), který 

Graham Bell vymyslel při pokusech sestrojit zesilovací přístroj pro 

chudé; podstatné zdokonalení přinesl i vynález mikrofonu. Za zmínku 

stojí také pneumatická pošta. 

K poště také neodmyslitelně patří korespondenční lístky a 

pohlednice. První lístek byl poslán v roce 1869 z důvodu úspory 

poštovného, a už v roce 1870 byl na jeden z nich natištěn obrázek. Idea 

pohlednice se uchytila až v roce 1875, kdy se začaly vyrábět a prodávat 

ve velkém. 
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Výrazným zásahem do poštovnictví byla Hillova reforma. Do 

poloviny 19. století se dopisy vyplácely buďto při doručení, nebo se 

odesílatel s adresátem dělil o poštovné napůl. Poštovné se platilo od 

stránky, a proto vznikly různé způsoby podloudnictví: například se na 

jeden list papíru psalo či tisklo více zpráv, které jeden z adresátů 

rozstříhal a rozdělil, a podobně. Další výnosnou metodou byl postup, při 

kterém se na obálku udělala značka, která umožnila adresátovi, aby se 

při pouhém prohlédnutí obálky dozvěděl, co potřeboval, a pak už mohl 

dopis klidně odmítnout a nezaplatit. Kvetl různý obchod s dopisy a 

leckdy bylo porto svévolně neúměrně zvyšováno; jedinými zásilkami, 

které nebylo nutné vyplácet, byly v Británii noviny. 

V Anglii kvůli poštovnému bylo jiným způsobem než poštou 

doručováno až 5/6 zásilek. Rowland Hill, úředník, který se narodil v roce 

1798, se rozhodl situaci změnit. Navrhl zavést jednotné poštovné 

pouhou 1 penny za stránku, ale stát byl proti, neboť se obával poklesu 

výnosu z poštovnictví. Poštovné bylo zavedeno až v roce 1840 po 

propagační kampani, a výnos z tohoto systému byl velice výrazný, neboť 

počet zásilek rychle vzrostl. Původně poštovné i po reformě platil 

příjemce, ale později byly zavedeny poštovní známky. Ty nakrátko 

fungovaly už za francouzské revoluce či v roce 1819 v Sardinii, ale za 

jejich vynálezce je považován londýnský kupec James Chalmers. 

V Rakousku byly známky zavedeny v roce 1850. 

 

POŠTOVNÍ SPOLKY 
Jako možnou zajímavost bych ještě ráda zmínila dějiny poštovních 

spolků. V rámci předávání zásilek mezi státy bylo pochopitelně důležité 

poštovnictví koordinovat. První poštovní kongres se konal v Drážďanech 

v roce 1847, o tři roky později vznikla mezi Rakouskem a Pruskem 
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poštovní unie. V roce 1863 bylo v Paříži přijato 31 zásad, jimiž se řídí 

poštovnictví. 

První spolek organizací, zabývajících se předáváním zpráv, vznikl 

v roce 1874 v Bernu – Všeobecný spolek poštovní mimo jiné stanovil, 

jaké budou tranzitní poplatky za zásilky, zavedl jednotné porto a vytvořil 

vlastní mezinárodní kancelář. O 4 roky později byl spolek rozšířen na 

Světový spolek poštovní. 

Pokud jde o jiné způsoby komunikování, byla v roce 1865 založena 

Telegrafní unie a v roce 1906 se konala konference pro jiskrový telegraf. 

 

ZÁVĚR 
Tato práce je jen krátkým a velmi zhušťujícím nahlédnutím do dějin 

pošty. Pochopitelně je velmi jednostranné, ignoruje celou řadu 

zásadních komunikačních prostředků, předávání zpráv pomocí signálů a 

volání, posílání zpráv za pomoci holubů a dalších druhů létajících 

živočichů, posílání zpráv pomocí lodí a letadel a podobně. Všechny tyto 

problémy je ovšem možné nastudovat ve větším rozsahu z literatury. 
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