
Víte, Ïe
• v Praze je 118 po‰t a ne v‰echny jsou pfiístup-

né vefiejnosti?
• praÏská hlavní po‰ta se v nedávn˘ch letech

jmenovala jinak neÏ Praha 1?
• bubeneãská po‰ta bûhem necel˘ch 100 let pro-

vozu sídlila na 8 rÛzn˘ch místech?
• na pomûrnû malém území Malé Strany sídlila

po‰ta jiÏ na 9 rÛzn˘ch místech?
• po více neÏ 300 let byla právû Malá Strana

centrem praÏského i ãeského po‰tovnictví?
• se pomalu blíÏí 500. v˘roãí provozu po‰ty

v Praze?
• v Bûchovicích je druhá nejstar‰í po‰ta v Praze?
• ãakovická po‰ta sídlí jiÏ 136 let na stále

stejném místû?
• jiÏ 33 budov, v nichÏ kdy sídlila po‰ta, bylo

v Praze zbouráno?
• z celkov˘ch 112 katastrálních území Prahy 

na 30 z nich nikdy po‰ta nepracovala?
Na tyto a fiadu dal‰ích otázek naleznete odpo-
vûì v nové publikaci nakladatelství Libri 

PRAÎSKÉ PO·TY – HISTORIE A SOUâASNOST
Koncem srpna se objeví na pultech na‰ich knihkupcÛ nová zajímavá publikace, která pfiiná‰í
dosud nikdy nezvefiejnûn˘ komplexní pohled na v‰echny praÏské po‰ty, které kdy v historii na
souãasném území Prahy existovaly. Nejde jen o historické centrum, ale o Prahu v rozsahu od
Vinofie po Zbraslav a od Zliãína po Újezd na Lesy. V této práci je nejen fundovanû zpracová-
na historie praÏského po‰tovnictví od poãátkÛ v roce 1526 aÏ po souãasnost, ale svoji historii
zde má samostatnû popsanou kaÏdá jednotlivá po‰ta, tfieba jiÏ i dávno zru‰ená. U v‰ech po‰t
je zpracován v˘voj jejich názvÛ, popsána v‰echna jejich sídla vãetnû dat stûhování a u kaÏdé
je minimálnû jedna, spí‰e více fotografií jejich sídel. Publikace je doplnûna fiadou pfiehled-
n˘ch tabulek vysvûtlujících systémy nûkolikerého pfieãíslování praÏsk˘ch po‰t, historick˘m
pfiehledem po‰tmistrÛ, pfiehledem o sluÏbách, o rozsahu doruãování, o systému po‰tovních
smûrovacích ãísel, o stáfií jednotliv˘ch po‰t, o zbouran˘ch budovách po‰t, o napojení na
systém potrubní po‰ty a o rozmístûní po‰t v jednotliv˘ch katastrech mûsta. V pfiíloze je i mnoÏ-
ství po‰tovních map praÏského okolí a Prahy samotné z jednotliv˘ch ãasov˘ch období. DoplÀ-
kovû je zde popsána i historie po‰t vojensk˘ch a historie v‰ech po‰tovních institucí sídlících
kdy v Praze.

Publikace má 480 stran, na 300 obrázkÛ, 11 po‰tovních map a barevnou pfiílohu, cena je
490,– Kã. Autorem knihy je praÏsk˘ po‰tovní historik Jifií Kratochvíl, kterého známe nejen ja-
ko ãastého pfiispûvovatele do rÛzn˘ch periodik, ale i jako autora hodnotného díla: 20. dílu Mo-
nografie Historick˘ v˘voj názvÛ po‰t v ãesk˘ch zemích.

Kniha by se mûla dostat do rukou kaÏdého pracovníka praÏsk˘ch po‰t, kter˘ má zájem
o svoji práci a zajímá se o historii svého fiemesla. I mnoh˘ zku‰en˘ „po‰Èák“ zde nalezne fia-
du nov˘ch pfiekvapiv˘ch zji‰tûní o provozu a historick˘ch souvislostech tûch sv˘ch, notoricky
znám˘ch sluÏeben.    

Knihu si lze závaznû objednat v nakladatelství Libri, Na Hutmance 7,
158 00 Praha-Jinonice: libri@libri.cz, tel. 251 613 113, 251 612 302,

mobil 776 608, 919, fax 251 611 013, 
a to ve speciální cenû 400 Kã za kus, a lze si ji nechat poslat buì 
na dobírku (za 80 Kã vãetnû balného), anebo vyzvednout osobnû 

s plnou slevou. Pfii objednávce nad 3 kusy je sleva 30 % z koncové ceny!
www.libri.cz


