
120 let pošty ve Stříteži nad Bečvou. 
.  

Obecní zastupitelstvo ve Stříteži se myšlenkou na zřízení samostatného poštovního úřadu 

zabývala již od  roku 1892, ve kterém byl, od 1. července, zahájen provoz na vlakové trati z 

Krasna do Rožnova pod Radhoštěm a byla také zřízena samostatná střítežská železniční stanice.  

V té době byl nejbližší poštovní úřad v obci Zubří (zřízen v roce 1893), vzdálené od Stříteže 3 

kilometry .   

Žádost o zřízení poštovního úřadu předložilo vedení obce Střítež 29.1.1897 s tím, že střítežský 

poštovní úřad bude sloužit i pro obci Vidče jako jejich společná t.zv. poslední pošta. Vedení obce 

Střítež se v žádosti zavázalo, že prvých pět let bude obci Vidče přispívat ročně 40 zlatými na 

poštovního posla, který bude poštovní zásilky doručovat  ze Stříteže do Vidče a zpět. Dalších pět 

let pak bude jednou za dva dny doručovat poštu do Vidče střítežský poštovní posel. Výnosem z 

10. srpna 1897 pak C.k. ministerstvo obchodu ve Vídni povolilo ve Stříteži zřízení samostatného 

poštovního úřadu. 

Poštovní úřad byl otevřen 20. ledna 1898 a od jeho zřízení až do roku 1921 byl umístěn v domě 

č.p. 18 ( obr. č. 1 ) p. Ludvíka Dobeše (dříve to byla škola - U poštovských). Prvním poštovním 

úředníkem na poště byl asi půl roku p. Válek z Hutiska. Do funkce poštmistra byl potom 

jmenován p. Ludvík Dobeš - ⃰ 1863 ( na obrázku č.2), který funkci zastával až do r. 1918, kdy 

zemřel.  

Po něm byla vedoucí pošty paní Hajkrová, která poštu vedla až do 1.5. 1921. Třetím poštmistrem 

byl p. Josef Dubanský, který poštu vedl až do roku 1938, kdy odešel do  důchodu. Ten v původní 

poštovní kanceláři pracoval pouze od května do června 1921. Potom byl poštovní úřad 

přestěhován do obecního hostince (nyní hotel Květoň). V srpnu 1922 byl poštovní úřad 

přemístěn do nově postaveného obecního domu. Za poštmistrování p. Dubanského byl poštovní 

úřad ve Stříteži rozšířen o telefonní hovornu, která měla jen 8 účastníků (z toho jeden byl ve 

Vidči). Ve Vidči byla samostatná telefonní ústředna zřízena až v letech 1938-39 a to ještě nebyla 

na poště ( v poštovně ), ale v obecní kanceláři.- 

Od roku 1938 do r. 1954 byl poštmistrem p. Emil Jarošek. Koncem druhé světové války, kdy 

ještě střítežská pošta sloužila i pro obec Vidče, dojížděl tehdejší listonoš pro všechny zásilky 

denně na kole k rannímu vlaku do střítežské železniční zastávky, kde předal do vagonu vlakové 

pošty odesílané zásilky a převzal došlé zásilky. Vlakové pošty sloužily k dopravě poštovních 

zásilek od svého zavedení v r. 1898  za C.K. rakousko-uherské monarchie, za 1. československé 

republiky, období protektorátu Čechy a Morava i v osvobozené ČSR až do konce padesátých let, 

kdy byly zrušeny a nahradila je tzv. autopošta. Poštovní zásilky pro Střítež n. B. a odesílané z 

obce potom přepravovaly dva automobilní poštovní kurzy č. 911 – jezdil na trati Valašské 

Meziříčí 1-Valašské Meziříčí 3 (Krhová) – Zašová –   Střítež n. B.   – Vidče – Zubří - Valašské 

Meziříčí 1 a č. 913 na trati - Valašské Meziříčí 1 - Jarcová - Valašské Meziříčí 1 - Valašské 

Meziříčí 3 (Krhová) –– Vidče - Střítež n. B. - Zašová - Valašské Meziříčí 1. 

V létech 1954 až 1958 se ve vední střítežské pošty vystřídalo několik pracovnic, které nebyly 

obyvatelkami Stříteže n. Bečvou ( jejich jména se zatím nepodařilo zjistit ). Od roku 1959, kdy 

byl také zřízen samostatný poštovní úřad ve Vidči, zajišťoval střítežský poštovní úřad poštovní 

služby  pouze pro obyvatele Stříteže nad Bečvou.  

V roce 1958 byla vedoucí pošty pí. Ludmila Peroutková, která ji vedla až do 4. května 1975. Po 

ní vedla poštu pí. Miroslava Mičolová. V září 1976 byla pošta přestěhována do rekonstruovaných 

prostor v domě č. 193.  

Od 1.4.1991 byla vedoucí pošty pí. Ruth Kopecká, kterou od 1.7. 1995 vystřídala pí. Renata 

Fabiánová. Od 1.9.2002 do 30.9.2009 pracoval jako vedoucí pošty p. Vlastimil Vomočil. Za jeho 

působení byl 13. ledna 2003 poštovní úřad přepaden ozbrojeným pachatelem, který uloupil 70 

tisíc korun. 

Od 1.10 2009 do 16.9.2012 se na poště vystřídalo několik administrátorek,z nichž poslední byla 

pí. Lenka Blinková. Od 17. 9. 2012 vedla poštovní úřad až do konce r. 2013 pí. Irena 

Škrobáková.  

 



Z nejdůležitějších událostí v historii pošty ve Stříteži nad Bečvou v posledním období je možno 

uvést hlavně: 

- zavedení poštovního směrovacího čísla 756 52 – objevilo se  i na razítkách pošty - od 1.1. 1973 

- modernizace poštovního provozu zavedením počítačového poštovního systému APOST – ve 

  47. týdnu 1997 

- od r. 2002 zrušení místních doručovatelek a dodávku došlých i odvoz podaných poštovních 

  zásilek pro obec zabezpečuje řídící poštovní úřad 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1  

- zrušení poštovního úřadu k 31.12.2013 ( po 116 letech od založení! ) 

- náhrada poštovního úřadu ČP poštou Partner, provozovanou obecním úřadem od 1.1.2014 

 

Také tuto poštu Partner, která je stále ve stejných prostorách budovy obecního úřadu ( č.p. 193), 

jako byl poštovní úřad ČP, vede od počátku pí. Irena Škrobáková. Na základě vstřícného postoje 

vedení obce uzavřel Obecní úřadu s Českou poštou s.p. dohodu, podle které bude od 1.3. 2018 

pracovat pošta Partner jako samostatný poštovní úřad Partner. Tím se poněkud rozšíří rozsah 

jeho služeb poskytovaných uživatelům, hlavně v oblasti peněžních služeb.    

V průběhu 20. století se měnil název obce a ten se objevil také na razítkách, které pošta ve Sříteži 

nad Bečvou používala k označování zásilek. 

Nejstarší z nich bylo  jednokruhové razítko s německo-českým opisem STŘITEŽ  STŘÍTEŽ  

s úplným datem odeslání. Používáno bylo od 20.1.1898 do r. 1907. 

Další již mělo nový česko-německý název obce  STŘÍTEŽ, okr. VAL. MEZIŘ.  STŘITEŽ, 

BZ.. WALL. MESER. rozlišovací písmeno a ,   s  úplným datem vč. hodiny odeslání na můstku  

- používáno od r.1907 do r. 1918. 

Od vzniku 1. československé republiky koncem r. 1918 do r. 1920 bylo používáno  totéž razítko 

jako tzv. znárodněné  tzn. s odstraněným německým opisem. 

Další razítko , s opisem STŘÍTEŽ, okr. VAL. MEZIŘÍČÍ   Č.S.P.  bylo používano 

v letech 1920 -1925.  v době 1. československé republiky.  

Od r.1925 byl používáno dvoukruhové razítko s novým názvem obce STŘÍTEŽ NAD 

BEČVOU      s rozlišovacími  písmeny a , b , na můstku s úplným datem vč. hodiny 

odeslání. Tato razítka byla používána i  na začátku okupace, asi až do poloviny roku 1940. 

V r.1940 je pak nahradila dvoukruhová razítka s německo-českým opisem STRIETESCH  

STŘÍTEŽ n. BEČVOU s rozlišovacími písmeny a,  b , na můstku s úplným datem vč. hodiny 

odeslání. 

Po osvobození, od května 1945 do r.1947, byla tato razítka používána jako tzv. znárodněná 

(s odstraněným německým opisem ). 

Asi od druhé poloviny r.1947 je pak nahradila nová dvoukruhová razítka Československé pošty 

s opisem  STŘÍTEŽ n. BEČVOU    s rozlišovacími písmeny a,  b , na můstku s úplným 

datem vč. hodiny odeslání. 

Po zavedení poštovních směrovacích čísel v  r. 1973 byl na razítkách opis  756 52 STŘÍTEŽ 

nad BEČVOU a rozlišovací písmena 1, 2, a 3. Tato razítka byla požívána až do konce roku 

2013, kdy byla ve Stříteži nad Bečvou ukončena činnost poštovního úřadu s.p. Česká pošta.   

Po zahájení provozu pošty Partner od 1.1.2014 bylo používáno krátkou dobu razítko s opisem  

756 52 STŘÍTEŽ nad BEČVOU  PARTNER     ( obr. č. 3 ). Toto razítko se ale poškodilo 

 a bylo nahrazeno předchozím používaným razítkem s rozlišovacím číslem  3 . 

 

Od 19. ledna 2018 bude, ke 120. výročí pošty, na doporučených zásilkách odesílaných ze 

střítežské pošty Partner, příležitostná R-nálepka s opisem „120 let pošty 1898 - 2018“ a na cenné 

nálepce APOST bude výročí připomenuto také -– „Střítež n. B. 120r.“ ( zkrácený název obce 

120 roků ).  V omezeném rozsahu bude k výročí vydána také příležitostná obálka. 

 

Doufejme, že i do dalších let historie pošty ve Stříteži nad Bečvou zajistí samostatný poštovní 

úřad Partner obyvatelům obce poštovní služby v potřebném rozsahu, k jejich plné spokojenosti. 

 

Vladimír Vystavěl 



 

 
 

Obr. č 1  

Ludvík Dobeš první poštmistr  

 

 

  
 

Obr. č. 2  

Dům č.p. 18 - první pošta 

 

 

 

  
 

Obr. č. 3 

Otisk razítka pošty Partner  
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