Klub filatelistů Liberec
ve spolupráci se Svazem českých filatelistů
pořádá národní filatelistickou výstavu 1. a 3. stupně

LIBEREC 2019
ve dnech 25. až 29. září 2019
www.filatelie-liberec.cz
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Vážení přátelé ušlechtilého koníčka sbírání poštovních známek – tedy filatelie,
Klub filatelistů 04-01 Liberec byl pověřen Svazem českých filatelistů uspořádáním výstav 1. a 3. stupně (dříve
výstavy národní a premiéra) s názvem LIBEREC 2019. Jsme rádi, že můžeme navázat na úspěšné liberecké výstavy z let 1952, 1967 a 1978. Ačkoli od té předchozí uplynulo už více než 40 let, chtěli bychom v tradici výstav
u nás pokračovat a na té nadcházející především získat zkušenosti.
Výstava je svým pojetím určena široké veřejnosti. K jejímu uspořádání jsme získali od Policie České republiky krásné
prostory v Kavárně Pošta, ve středu města, přímo proti radnici a divadlu. Více než sto let stará kavárna je nyní používána jako reprezentační prostor a není veřejně přístupná. Návštěvu výstavy tedy bude možné spojit s mimořádnou
možností prohlédnout si interiér slavné kavárny, která je svou historií navíc spojena s libereckou poštou. Příjemným
překvapením pro všechny návštěvníky bude skutečnost, že v čestném dvoře bude vystavena řadu opravdových rarit,
z nichž některé nebylo možné spatřit ani na loňské Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018.
Filatelistům nabídneme nejen výstavu poštovních známek, ale i velkou sběratelskou burzu a cyklus zajímavých
přednášek. Rodinným příslušníkům návštěvníků město Liberec nabízí největší botanickou a nejstarší zoologickou
zahradu v ČR, galerii s přilehlou nádhernou vilovou architekturou a turisticko-cyklistické vyžití v blízkých Jizerských horách.
Na shledanou tedy na výstavě LIBEREC 2019!
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Vážení filatelističtí přátelé,
je mi ctí, že Vás mohu pozdravit jménem Svazu českých filatelistů i jménem svým a přivítat Vás na filatelistické výstavě Liberec 2019. Letošní liberecká výstava v sobě ukrývá
souběžně dvě výstavy – výstavu I. stupně, která seznamuje veřejnost se špičkovými
exponáty našich filatelistů, a výstavu III. stupně, na níž filatelisté začínají získávat kvalifikaci
na výstavy vyšších stupňů. Přál bych si, aby obě výstavy byly inspirací k Vašemu vstupu
do Svazu českých filatelistů a pomohly nám rozšířit tohoto ušlechtilého koníčka mezi
veřejnost.
Ve zdravicích vždy zdůrazňuji, že filatelistické výstavy stále představují nejlepší školu
filatelie a jejich atmosféra přispívá k rozšíření filatelistických i odborných znalostí, k
osobnímu setkání vystavovatelů, navazování vzájemných přátelství a výměně zkušeností.
Chtěl bych poděkovat obětavým realizátorům výstavy za hodiny a hodiny bezplatné práce, vynaložené k její
realizaci; spolupořadatelům výstavy za podporu poskytnutou výstavě a všem sponzorům za věcné dary a provedené služby. Vystavovatelům a návštěvníkům výstavy pak přeji hezké zážitky i nové poznatky.
Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů

Důležitá data výstavy
Pro vystavovatele:
• Podání přihlášky ............................................... do 30. 4.
• Rozhodnutí o přijetí .......................................... do 31. 5.
• Vyrozumění o přijetí ......................................... do 30. 6.
• Odeslání exponátů literatury .......................... do 15. 7.

• Uhrazení výstavního poplatku ........................ do 31. 7.
• Odeslání naskenovaného exponátu ............. do 31. 7.
• Doručení exponátu včetně průkazu .............. do 20. 9.
• Osobní předání exponátu ..................... 21. nebo 22. 9.
• Výdej exponátů ............................. 29. 9. po 14. hodině

Pro návštěvníky je výstava otevřena:
od 25. do 29. září 2019 v Kavárně Pošta, nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec.
Otevírací hodiny jsou od 9 do 18 hodin, v neděli pouze do 12 hodin.
28. a 29. září organizujeme filatelistickou burzu v tanečním sále Restaurace u Košků (Vrchlického ul. 50/15).
Bližší informace k objednávání stolů budou zveřejněny ve 2. výstavním bulletinu.
28. září proběhne cyklus filatelistických přednášek.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách výstavy www.filatelie-liberec.cz
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Organizační výbor výstavy
Předseda: Josef Chudoba, josef.chudoba@tul.cz, 603 472 395
Místopředseda: Jiří Kraus, kraus@msv-lbc.cz
Místopředseda: Roman Kollitz, roman.kollitz@generali.cz
Vedoucí technického odboru: Tomáš Netušil
Vedoucí filatelistického odboru: Tomáš Pazderník, tom.pazdernik@seznam.cz, 603 241 785
Revizní komise: Josef Straka

Josef Chudoba

Jiří Kraus

Roman Kollitz

Tomáš Netušil

Tomáš Pazderník

Josef Straka

Výstavní propozice (IREX)
1. Cíle výstavy
Výstava ,,Liberec 2019“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – 1. stupně
(dříve kategorie národní výstavy) a 3. stupně (dříve
kategorie výstavy premiéra). Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České republice.
2. Pořadatelé výstavy
Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále
jen SČF) ve spolupráci s Klubem filatelistů Liberec,
z.s. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Výstavu po dobu
její přípravy a konání zastupuje organizační výbor
(dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.
3. Místo a datum konání
Výstava se bude konat v bývalé Kavárně Pošta (nyní
v majetku Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje), nám. Dr. E. Beneše 584, Liberec 1 – Staré
Město ve dnech 25. až 29. září 2019. Slavnostní zahájení bude dne 25. 9., otevírací doba výstavy je od
9 do 18 hodin, v neděli 29. 9. pouze od 9 do 12 hodin.
4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů
Výstava 1. a 3. stupně „Liberec 2019“ se řídí těmito
výstavními propozicemi a při hodnocení exponátů
platnými oborovými řády FIP.
V rámci výstavy chceme podpořit virtuální filatelistickou výstavu Exponet. Uvítali bychom, kdyby vystavovatel dodal naskenované podklady v termínu do
31.7.2019. Naskenované exponáty budou umístěny
v samostatné sekci výstavy Exponet, která bude
přístupná pouze členům jury pomocí přiděleného
osobního hesla a nebude přístupná veřejnosti.
Vystavovatel se může rozhodnout a v přihlášce
uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého
exponátu na virtuální výstavě Exponet, a to po skončení výstavy Liberec 2019. Pokud souhlas neudělí,
bude zajištěno vymazání tohoto exponátu.
Vzhledem k omezené kapacitě bude proveden výběr respektující zastoupení všech výstavních tříd.
Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v
kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.
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5. Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 1. stupně jsou:
• N.1 tradiční filatelie
• N.7 fiskální filatelie
• N.2 poštovní historie
• N.8 filatelistické literatury
• N.3 celin
• N.9 otevřená
• N.4 aerofilatelie
• N.10 mládeže
• N.5 astrofilatelie
• N.11 cartes maxima
• N.6 tematická
6. Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 3. stupně jsou:
• P.1 tradiční filatelie
• P.6 tematická
• P.2 poštovní historie
• P.7 fiskální filatelie
• P.3 celin
• P.9 otevřená
• P.4 aerofilatelie
• P.10 mládeže
• P.5 astrofilatelie
• P.11 cartes maxima
7. Podmínky účasti
Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 30. 4. 2019. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 5. 2019 a vyrozumí o tom
vystavovatele do 30 dnů.
• Na výstavu 1. stupně mohou být přijaty exponáty,
které na předchozí výstavě 2. stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (70 bodů), nebo na předchozí výstavě 3. stupně obdržely nejméně 85 bodů.
• Na výstavu 1. stupně v kategorii mládeže je třeba
nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů) z předchozí výstavy 2. stupně.
• Ve třídě filatelistické literatury není třeba předchozí
kvalifikace a exponát bude vystaven na výstavě 1.
stupně.
• Na výstavu 3. stupně mohou být přijaty exponáty,
které dosud nebyly vystaveny, nebo nemají kvalifikaci na výstavu vyššího stupně.
V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty. Vystavovatel musí
být členem Svazu českých filatelistů.
Každý vystavovatel v soutěžních třídách N.1 – N.7,
N.9 a N.11 (obdobně P.1 – P.7, P.9 a P.11) bude mít
pro svůj exponát k dispozici jednu z možností:
• jednu výstavní plochu (jednorámový exponát),
• pět výstavních ploch,
• osm výstavních ploch, pokud na Světové výstavě
FIP dosáhl hodnocení minimálně 85 bodů.
Ve třídách mládeže N.10 a P.10 bude přidělen počet
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výstavních ploch v souladu s rozdělením na věkové
kategorie podle Výstavního řádu SČF.
Výstavní plocha má kapacitu 16-ti standardních
albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4,
uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech.
Mohou být vystaveny i listy formátu A3 nebo kombinace listů A3/A4. Jednotlivé listy musí být vloženy do
průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny
číslem listu a jménem vystavovatele. 5-rámový resp.
8-rámový exponát má 80 resp. 128 standardních
albových listů nebo listů A4, jednorámový 16 listů.
Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury se
vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici SČF/OV; exponáty pro
tuto třídu musí být předány OV v termínu do 15. 7.
2019 (tedy 2 měsíce před zahájením výstavy, v
souladu s ustanovením Výstavního řádu SČF).
8. Výstavní poplatky
Vystavovatel je povinen nejpozději do 31. 7. 2019
uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek stanovených SČF.
• Výstavní poplatek za pětirámový nebo osmirámový
exponát pro soutěžní třídy s výjimkou N.8, N.10 a
P.10 činí 200 Kč za jeden rám.
• Výstavní poplatek za jednorámový exponát pro
soutěžní třídy s výjimkou N.8, N.10 a P.10 činí 300 Kč
za rám.
• Výstavní poplatek ve třídě filatelistické literatury (N.8)
je 300 Kč za exponát.
• Vystavovatelé ve třídě mládeže (N.10 a P.10) jsou od
výstavních poplatků osvobozeni.
• U exponátů vystavených v čestném dvoře a u pozvaných exponátů se poplatky nevybírají.
Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen,
ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.
9. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje
výstavní jury jmenovaná předsednictvem SČF.
Hodnocení exponátů bude provedeno podle
směrnic SČF.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného
bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní
medailí/plaketou (s výjimkou jednorámových exponátů) a diplomem dle výstavního řádu SČF. Stupeň
získané medaile bude uveden na diplomu.
Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či
mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění
velkou cenou výstavy (v obou kategoriích). Jury
může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a
hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší
exponát v jednotlivé výstavní třídě.
10. Manipulace s exponáty
Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány
s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu
nejpozději do 20. 9. 2019. Předem domluvené a OV
odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé osobně předat ve výstavních prostorách dne 21. nebo
22. 9. 2019 v době od 9 do 17 hodin v místě výstavy.
Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury a třídy premiéra) je vystavovatel
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povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž
průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu
průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem
SČF v dostatečném předstihu.
Předávané exponáty OV budou uspořádány tak,
aby listy byly za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (1 ploše). Na oddělovací
záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na
výstavním rámu (vodorovné i svislé).
Po ukončení výstavy dne 29. 9. 2019 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány
budou dle předem dohodnutého harmonogramu,
nejdříve od 14 hodin. Nevyzvednuté exponáty
budou na náklady vystavovatele odeslány poštou
do 8. října v cenném balíku.
11. Dodatečná ustanovení
Organizační výbor přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech
exponátů od jejich přijetí po vrácení. Organizační výbor nicméně neodpovídá za ztrátu nebo poškození
jakéhokoli exponátu během jeho dopravy na výstavu a z výstavy, a rovněž od přijetí do vrácení exponátu a během výstavy. Každý vystavovatel je
povinen svůj exponát na vlastní náklady pojistit.
OV si vyhrazuje právo provést úpravy těchto výstavních propozic po předchozím projednání s
předsedou SČF.
Přihláška a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na webových stránkách OV, pro případné
dotazy můžete kontaktovat předsedu OV.
12. Kontaktní údaje a adresy
Předseda OV: Ing. Josef Chudoba, Ph.D., Křížová
1614/8, 463 11 Liberec 30, tel.: 603 472 395,
e-mail: josef.chudoba@tul.cz
Garant SČF: MVDr. Václav Svoboda, Vršovců 21,
430 01 Chomutov, tel.: 474 620 053
e-mail: fil.zeleny.konicek@seznam.cz
Adresa pro zasílání exponátů bude upřesněna
Webové stránky výstavy: www.filatelie-liberec.cz
13. Přehled výstavních termínů pro rok 2019:
podání přihlášky: do 30.4.
rozhodnutí OV o přijetí: do 31.5.
vyrozumění o přijetí: do 30.6.
odeslání exponátů filatelistické literatury: do 15.7.
uhrazení výstavního poplatku: do 31.7.
odeslání naskenovaného exponátu: do 31.7.
doručení exponátu včetně průkazu: do 20.9.
osobní předání exponátu: 21. nebo 22. 9.
zahájení výstavy: 25. 9.
odborný seminář: 28. 9.
ukončení výstavy: 29. 9.
výdej exponátů: 29. 9. po 14. hodině
odeslání exponátů vystavovatelům: do 8.10.
14. Schvalovací doložka
Výstavní propozice byly schváleny na 11. jednání
předsednictva SČF dne 8. prosince 2018
***
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Stručná historie poštovnictví v Liberci
Václav Štajner
Do druhé poloviny 18. století byl Liberec bezvýznamným správním městečkem v podhorské
části Frýdlantského panství, které v té době patřilo hraběcímu rodu Clam-Gallasů. Město ležící
na českoněmeckém pomezí, spíše známé jako Reichenberg, bylo veskrze dřevěné. Jedinými
kamennými budovami byly renesanční radnice z roku 1603, kostel sv. Antonína a zámek. Liberec neměl stálou poštovní službu. Tehdy byla provozována soukromá poštovní linka z Prahy do
Žitavy se zastávkou v Jablonném. V roce 1785 byla v Liberci zřízena sběrna poštovních zásilek,
kam jednou týdně zajížděl posel z Jablonného.
Roku 1791 byla císařským dekretem Josefa II. odkloněna linka z Jablonného do Liberce. V Liberci byl jmenován první poštmistr, stal se jím Franz Franke, původním povoláním městský chirurg a ranhojič. Poštovní stanice
byla zřízena v jeho domě v dnešní ulici 5. května. První dopis k přepravě přijal 12. března 1791. Provoz pošty byl
slabý, na roznášení stačil jeden doručovatel, obstarávající
jednou týdně také předávání peněžních zásilek. Franke,
bývalý zkoušený a přísežný chirurg, se bohatě oženil s
dcerou zámožného obchodníka a starosty města. Už v
následujícím roce 1792 si nechal postavit naproti zámku
zděný patrový dům, kam přemístil i poštovní úřad. V přízemí byla poštovní sběrna, místnost pro expedici,
čekárna pro cestující, sklad a malá nocležna. V patře
měla poštmistrova rodina čtyřpokojový byt. Ve dvoře
bylo místo pro vozy, kolna a světnice postilióna. Ve městě
nebyly ještě hotely a poštovní úřad zajišťoval i ubytování
pro cestující. Významným hostům přenechávala poštmistrova rodina svůj byt, což využil i císař František I, když
navštívil Liberec 14. října 1804, a později i arcivévoda
Ferdinand při své cestě do Lázní Libverda. V tomto domě V těchto místech stál v letech 1792 až 1862 poštovní úřad.
Vpravo je liberecký zámek.
působil poštovní úřad více než 70 let, až do roku 1862.
Od roku 1816 bylo zřízeno přímé poštovní spojení do Prahy přes Hodkovice nad Mohelkou jedenkrát týdně. Po
dostavbě císařské silnice přes Záskalí se frekvence podstatně zvýšila, linka se stala součástí poštovní trasy z Vídně
přes Jihlavu, Prahu, Liberec do Berlína. Cesta z Liberce do Prahy trvala pouhých 15 hodin. Roku 1851 byly vydlážděny první liberecké ulice, což zlepšilo průjezdnost města ležícího v kopcovitém terénu.
Po roce 1848 nastal bouřlivý průmyslový rozvoj, v Liberci především textilního průmyslu, který sebou přinášel i
rozvoj dopravních systémů. Vše probíhalo tempem dnes až neuvěřitelným. V roce 1854 podalo konsorcium podnikatelů složené z libereckého Johanna Liebiga a pražských Vojtěcha Lanny a bratří Kleinů žádost o koncesi na
stavbu železnice z Pardubic do Liberce. V roce 1856 byl
zahájen výkup pozemků, vytýčení trasy a zahájena
stavba. 1857 byl zahájen provoz z Pardubic do Jaroměře,
v polovině dalšího roku do Horky u Staré Paky, do konce
téhož roku do Turnova a 29. ledna 1859 přijel první vlak
do Liberce. Probíhaly ještě drobné úpravy trati a čekalo
se na její komisionální schválení, a tak pravidelná doprava
byla zahájena až 1. května 1859. Na 160 km dlouhé trati
bylo k dispozici 12 lokomotiv a 200 vagonů, za dalších
pět let už 40 lokomotiv a 750 nákladních vagonů. V roce
1857 byla udělena koncese saskému sdružení na výstavbu trati ze Žitavy a 1. prosince 1859 přijel první saský
vlak do Liberce, čímž došlo k železničnímu propojení
Vídně a Drážďan, a tím i Berlína. Roku 1865 byla uvedena
Vlaková pošta „Postkonduktér“ na trati Liberec - Žitava.
do provozu trať z Turnova do Prahy.
Bouřlivý rozvoj průmyslu a dopravy pochopitelně ovlivnil nároky na poštovní
Rok Liberec aglomerace
služby. Liberec se za půl století stal průmyslovou metropolí. Rozrůstal se
1651
1.781
počet obyvatel, měnilo se i jejich národnostní složení, do původně německého
1692
2.662
města za prací přicházejí lidé z českého vnitrozemí. Tabulka dokumentuje růst
1832
10.612
32.514
počtu obyvatel, s nímž pochopitelně souvisela i přestavba města.
1850
13.822
39.675
Rozloha města Liberce se poprvé změnila v roce 1939, do té doby tvořilo
1869
22.394
56.957
město pět jeho částí – Staré Město, Nové Město, Jeřáb, Perštýn a Kristiánov.
1890
30.890
74.318
Po odtržení Sudet a jejich začlenění do Německa bylo k Liberci připojeno 11
1910
36.350
95.441
okolních, dosud samostatných obcí, které s městem organicky srostly, z nich
1930
38.268
101.456
Rochlice a Horní Růžodol měly statut města, Ruprechtice městyse. I v okolních
obcích pochopitelně narůstal počet obyvatel a rozvíjel se průmysl, jak v tabulce naznačuje sloupec aglomerace.
Po druhé světové válce a následujícím odsunu německého obyvatelstva počet obyvatel klesl v roce 1947 na cca

30

π

FILATELIE 3/2019

LIBEREC 2019 - BULLETIN 1

π

6

70 000, ale v roce 1980 dosáhl nejvyššího stavu 107 000, na čemž se ale podílelo i připojení patnáctitisícového
města Vratislavice nad Nisou. Naopak po roce 1990 se odpojila Stráž nad Nisou a počet obyvatel města od té doby
kolísá okolo 104 000. Po Praze a Plzni je Liberec třetím největším městem v Čechách.
Nyní zpět k vývoji poštovních služeb. Do roku 1862 sídlila pošta v rohovém domě u zámku, kde se dnes nalézá
známý hotel Zlatý lev. Franze Frankeho vystřídal na místě poštmistra jeho zeť Johann Winzig. Roku 1858 byla pošta
zestátněna a v roce 1862 se přestěhovala na tehdejší Staroměstské náměstí, do zadního traktu domu, kde je dnes
hotel Radnice. Zde se tísnila s dalšími c. a k. správními úřady – okresním, daňovým, telegrafním, a také s obchodní
a živnostenskou komorou. Ke zvládnutí narůstající agendy měl přednosta k dispozici 6 úředníků a 7 sluhů, prostory určené poště však byly nedostatečné. Za dva roky se proto pošta stěhuje na Zámecké náměstí do míst, kde
je dnes vjezd do podzemního parkoviště hypermarketu Plaza.
Konečně v letech 1890-91 došlo k výstavbě nového poštovního a telegrafního úřadu na dnešním náměstí E. Beneše.
Stavbu projektoval stavební rada Friedrich Satz z Vídně, který vyprojektoval mnoho poštovních budov ve velkých
městech po celém Rakousku. Novorenesanční třípodlažní budova postavená firmou trutnovského stavitele Otto Kühna
dobře zapadá do soudobé zástavby náměstí a slouží po
přestavbách dodnes jako pošta Liberec 1.
Pošta Liberec 2 byla zřízena v roce 1895 v Chrastavské ulici jako Reichenberg Filiale, v roce 1896 byla přejmenována na Reichenberg 2, na konci války byla v roce
1944 uzavřena, o dva roky později byla opět zřízena a po
dalších dvou letech uzavřena definitivně.
Pošta Liberec 3 byla zřízena roku 1859 na nádraží,
odtud i název Reichenberg Bahnhof. V roce 1896 byla
přejmenována na Reichenberg 3 a v roce 1953 byla přečíslována jako většina nádražních pošt v ČSR na Liberec
2. Část této pošty byla v roce 1996 vyčleněna pro funkci
sběrného přepravního uzlu a funkce vyclívací a dostala
číslo Liberec 02. Pošta Liberec 3 je v současné době
Nádraží v Liberci s poštovním úřadem.
umístěna v OC Nisa.
Pošta Liberec 4 byla zřízena v roce 1906 pro potřeby nově vznikající vilové čtvrti za Severočeským muzeem, na
konci války byla v roce 1944 uzavřena. Obnovena byla v roce 1946, ale za pouhé dva měsíce byla definitivně uzavřena. Současná pošta Liberec 4 se nalézá na sídlišti Broumovská 843.
Pošta Liberec 5 byla zřízena za války v roce 1941, v roce 1945 byla zrušena. Pod číslem Liberec 5 byla provozována
v letech 1962 až 2010 pošta na sídlišti Králův Háj.
Většina dalších pošt byla zřízena na přelomu 19. a 20.
století v bývalých samostatných předměstských obcích.
Do 1. světové války nesly pouze německý název, za
první republiky dvojjazyčný český a německý. Po roce
1939 a připojení k Liberci se jejich název opět měnil, po
válce byly používány počeštěné místní názvy, později
Liberec a pořadové číslo pošty. Celý vývoj názvů
jednotlivých poštovních úřadů shrnuje 20. díl Monografie
čs. a českých známek a poštovní historie, vydaný
Pofisem v roce 2012.
• Pošta Liberec 6, 1892 Röchlitz, Rochlice u Liberce do
roku 1946, pak Liberec 6 na Poštovním náměstí. Dnes
přesunuta do Supermarketu Albert na Dobiášově ulici
Budova původního poštovního úřadu Liberec 4 v popředí,
• Liberec 7, 1894 Rosenthal II bei Reichenberg, 1945
v pozadí kasárna.
Horní Růžodol, 1946 Liberec 7
• Liberec 8, 1904 Niederhanichen, 1945 Dolní Hanychov, 1946 Liberec 8, zrušena 2010
• Liberec 9, 1913 Johanesthal bei Reichenberg, 1945 Janův Důl, 1946 Liberec 9, 1946 uzavřena
• Liberec 10, 1894 Franzendorf bei Reichenberg, 1945 Františkov u Liberce, 1946 Liberec 10
• Liberec 11, 1904 Rosenthal I bei Reichenberg, 1945 Růžodol I u Liberce, 1946 Liberec 11, dnes je umístěna v
obchodním centru Globus
• Liberec 12, zřízena 2000 ve Starých Pavlovicích nákupní centrum Letná, zrušena 2009
• Liberec 13, 1897 Neu Paulsdorf, 1945 Nové Pavlovice, 1946 Liberec 13, 1997 zrušena
• Liberec 14, 1895 Ruppersdorf bei Reichenberg, 1945 Ruprechtice, 1946 Liberec 14, dnes v nákupním centru Dukla
• Liberec 15, 1892 Alt Harzdorf, 1945 Starý Harcov, 1946 Liberec 15, dnes na sídlišti Kunratická v obchodním domě Luna
• Liberec 16, 1990 Babylon, 1993 zrušena
• Liberec 17, 1871 Katharinaberg bei Reichenberg, 1945 Kateřinky u Liberce, 1954 Liberec 17, 1996 zrušena
• Liberec 23, 1962 Doubí u Liberce, 1977 Liberec 23, 2006 zrušena
• Liberec 25, Dörfel, Bz. Reichenberg, 1945 Vesec u Liberce, 1977 Liberec 25
• Liberec 26. V samostatné obci, dnes nazývané Stráž nad Nisou, působil od roku 1872 poštovní úřad, nejprve
pod německým názvem Alt Habendorf, po roce 1918 byl doplněn o český překlad Starý Habendorf. V roce 1947
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•
•

byla obec přejmenována na Stráž nad Nisou. V letech 1977-93 byla spojena s Libercem a zdejší pošta byla přejmenována na Liberec 26
Liberec 30, 1864 Maffersdorf, 1945 Vratislavice nad Nisou, 1981 Liberec 30
Liberec 31, 1895 Ratschendorf, 1923 zrušena, 1961 Krásná Studánka, 1981 Liberec 31, 2003 uzavřena, 2006 zrušena
Liberec 33, 1869 Machendorf, 1945 Machnín, 1981 Liberec 33
Liberec 50, 2002 zajišťuje doručování balíků
Depo Liberec 70, po roce 2010 zajišťuje hromadné podávání zásilek.

Kavárna Pošta a její historie
Zámecké náměstí v Liberci bylo malé, na severní straně jej tvořily jen dva domy, ve kterých bydlel personál ClamGallasovského zámku. Z východní strany jej uzavíralo Redernovské křídlo zámku, na západě další panský dům,
jižní strana nebyla zastavěna a pod ní se níže nacházel panský pivovar. V přízemí severních domů se v letech 186492 nacházel poštovní úřad. Prostor náměstí sloužil k zastavování, otáčení a odstavování poštovních vozů. V
sousedním domě zřídil Theodor Cloin kavárnu U pošty. Na čerstvé zprávy tu netrpělivě čekali obchodníci, podnikatelé a různí spekulanti. V příjemném prostředí byla podávána výborná káva, prvotřídní jídla, byl zde bohatý výběr časopisů, dokonce se tu pořádaly koncerty a různé zábavy. Zkrátka tu bylo možné příjemně strávit čas do příjezdu dostavníku s nejnovějšími informacemi.
V letech 1890-92 byla postavena nová reprezentativní budova pošty na tehdejším Staroměstském, dnes
Benešově náměstí. Dodnes, po drobných stavebních úpravách, zde dobře úřaduje hlavní pošta města. A je logické,
že ji na toto náměstí, do novorenesanční novostavby naproti za divadlem, následovala i oblíbená kavárna Pošta
a její stálí hosté. Theodor Cloin nechal prostor kavárny vyzdobit v novorenesančním stylu, podle vzoru podobných podniků ve velkých městech Evropy. Točité sloupy, dřevěné obklady, porcelánové malované kachle,
zrcadla, štuky a stylový nábytek z ní rázem učinily nejluxusnější podnik gründerské éry ve městě. Zároveň výborně
doplňovala sousední hotel Central. Doba se samozřejmě postupně měnila. Pošta se dopravovala vlaky, automobily,
přibyly telegrafy, telefony. Kavárna si však svou vyhlášenou úroveň zachovala i po druhé světové válce. K poslechu a tanci tu hrál velký taneční a džezový orchestr Ládi Bareše, jeden ze tří profesionálních orchestrů, vedle Karla
Vlacha a Gustava Broma, který se udržel dlouho do šedesátých let minulého století.
V osmdesátých letech proběhla citlivá rekonstrukce interiéru kavárny a přilehlých salonků a podnik získal
památkovou ochranu – je jedním z mála svého druhu dochovaných v původním stavu. Nyní se nachází v objektu
Policie ČR a jeho pěkný interiér slouží jejím potřebám a občasným výstavám neziskových organizací – teď tedy
výstavě poštovních známek. Vyobrazení objektu i interiéru kavárny na dobových pohlednicích naleznete na titulu
tohoto Bulletinu. Za možnost uspořádat zde filatelistickou výstavu samozřejmě ze srdce děkujeme!

Doprovodná akce výstavy - burza v tanečním sále U Košků
Liberecký klub filatelistů pořádá už více než 30 let pravidelnou velkou filatelistickou burzu, a to vždy druhou sobotu
dopoledne v měsíci v tanečním sále Restaurace u Košků (Vrchlického ulice 50/15). Burza je hojně navštěvována
filatelisty a přáteli filatelie z celého libereckého kraje i z blízké ciziny.
Při příležitosti konání výstavy 1. a 3. stupně Liberec 2019 připravujeme na sobotu 28. a neděli 29. září burzu v
těchto prostorách. Otevřena bude v sobotu celý den, v neděli dopoledne. Bližší informace o možnosti objednávky
stolů a jejich ceně budou uveřejněny ve výstavním bulletinu č. 2. Burza se bude konat v tanečním sále, k němu je
připojeno restaurační zařízení, kde si mohou zájemci od rána objednat jídlo a pití.
Burza je vzdálena asi 1,5 km od výstavních prostor (3 zastávky městskou dopravou – bus č. 13, 24 a 26).

Sponzoři výstavy:
Partnerem výstavy je Policie České republiky, mediáním partnerem je časopis FILATELIE

Děkujeme za poskytnutou finanční podporu výstavy následujícím přispivatelům (v abecedním pořadí):
Grusman Petr (5.000 Kč); Hergesel Jan, Ing. (1.000 Kč); Holina Karel, Mgr. (500 Kč); Holinová Lenka
(500 Kč); Chudoba Josef ml. (10.000 Kč); Chudoba Josef st. (5.000 Kč); Nedomanská Hejzlarová Jasněna
(500 Kč); Staňková Ivana (10.000 Kč).
Pokud chcete výstavu LIBEREC 2019 podpořit, můžete přispět minimálně částkou 500 Kč zaslanou na
bankovní účet 2601566340/2010. Jména všech přispivatelů budou uvedena v katalogu výstavy a na jejích
webových stránkách www.filatelie-liberec.cz
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