
Upomínka na 120. výročí založení pošty na Lipnici v roce 2007. 

Od počátku lidských dějin bylo předávání zpráv na větší vzdálenosti důležitou součástí života   

společnosti. A dělo se tak různými způsoby například kouřovými signály nebo bubnováním 

v nepřehledném terénu pralesních krajin (konec konců dodnes se svolává i u nás na bohoslužbu 

zvukem kostelního zvonku). Již od starověku se využívali k posílání zpráv poslové. Tato služba se pak 

dál zdokonalovala, stávala se pravidelnou službou garantovanou státem. V 19.století se síť poštovních 

stanic u nás postupně zahušťovala. Tak se stalo, že mohla být zřízena i na Lipnici. Roku 1886 

iniciovali správce lipnického panského velkostatku Werner a měšťan Jan Nepauer sepsání žádosti na 

c.k. poštovní direkci a na počátku roku 1887 byla skutečně ustanovena první c.k. poštovní výpravna na 

Lipnici. Prvním pošmistrem se stal ( jak jinak) syn měšťana Nepauera. Do lipnické kroniky tehdejší 

kronikář Karel Kratochvíl napsal: „Na zdar panu direktorovi Wernerovi a panu Janu Nepauerovi za 

jejich věrné namáhání a přičinění neb jsou původcové zdejší c.k. poštovní výpravny. Ať žijou! Sláva 

jim!“. První výpravna měla sídlo v č.p. 55 v hostinci U Kytýrů (dnešní hostinec U české koruny). 

V roce 1927 se pošta přestěhovala do č.p. 61 bývalého hostince U Vejsadů, kde později bydleli 

Vrbovi. Pošmistr byl přeci jenom osoba úřední a často to nebyli lidé místní – v roce 1914 se 

přistěhoval nový pošmistr Brotánek z Příbrami, v roce 1921 se zase odstěhoval pošmistr Novák do 

Mníšku pod Brdy. Pak byl pošmistrem pan Karel Vrba a s poštou jezdil František Vacek, majitel 

zahradnictví. Roku 1930 byla starostou slavnostně zahájena pravidelná autobusová doprava z Lipnice 

do Světlé a poštu pak vozil autobus. V roce 1932 vozil poštu pan Vaňkát do Světlé a po něm pan Tušla 

do Německého Brodu. V roce 1946 byla přemístěna pošta do domu č.p.276 (Niederlovi). Pošmistrem 

byl v té době a ještě dlouho potom pan František Průša z Vilímovce. Pošta se pak stěhovala ještě do 

bývalého hostince U Kotků (dříve U Nováků) a nedávno na své dnešní místo do staré lipnické školy 

současného zdravotního střediska na náměstí. Na poště pracovali a i pracují mnozí občané Lipnice 

například Josef Rajdl, Julie Procházková, Jarmila Bubeníčková, pan Makovec, Jaroslava Jansíková, 

Jaroslava Dundáčková, Marie Kubátová a dnes Dana Růžičková. V současné době elektronických 

komunikací pošta ztratila něco ze svého významu. Přesto je poštovní úřad dodnes jednou z těch 

nejvýznamnějších institucí, které na Lipnici máme a lidé, kteří zajišťují poštovní i peněžní služby 

v každém počasí a roční době, mají často nelehkou a přitom velmi zodpovědnou práci. Tak nakonec 

tohoto vzpomínání se hodí říci to, co bylo již dávno napsáno ve staré lipnické kronice – Ať žijou! 

Sláva jim!                                                                                                    Marek Hanzlík, místostarosta. 

 

 
Hostinec U Kyttýrů -  Ludvík Kyttýr, řezník a uzenář ( dnes Haškův hostinec U české koruny) 


