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D Stáje a dopravní útvary 

  
  

  

Útvary jsou �azeny podle dobových podklad�. U hlavních hesel p�edpokládám samostatné 
útvary, u odsazených hesel p�edpokládám útvary pod�ízené, pokud není u hesla uvedeno 
jinak. 

 

Poštovní stáje  1810- ??? byly r. 1810 vy�len�ny z agendy 
Vrchní pošt správy 

FOTO 

 D1 Lidé:    

  1810-1838 vedoucím poštovních stájí je Bernhard Ziak  

  1838- Liborius Klein   

  1842- Jan Hahn   

   -1895- vedoucí pošt. stájí Jan Prukl  

      

      

Poštovní ú�ad pojezdný / Poststallamt / Post-Stallamt, k.k.  FOTO 

  D2  -1898-1924-1948-    

  Adresy:    

   -1898-1905- Carlglacis 1 (pozd�jší název Kolišt�)/ Franz 
Josef  Strasse 4 (dnes. M. Horákové) - 
rohový objekt 

D2F1,2 a 9F2 

   -1910-1948- Neustiftgasse 18  D2F3-8 

    -1924-1945-48 p�ejm. Nové sady 
(dnes Nové sady 18) 

 

   -1934- ??? - adresá� uvádí adresu K�enová 74 - že 
by omyl (tam byly garáže) 

 

  O ú�adu:    

   -1903- Post-Stallamt, k.k.   

   -1913- Poststallamt k.k.   

   -1948- Poštovní ú�ad pojezdný  

  Lidé:    

   -1898-1925- Postmeister Johann Prukl.  

   -1930- Postmeister Alfred Prukl   

  Podle zbytk� staveb v r. 2007 mohlo být na Nových sadech ustájeno cca 
50 koní. 

 

 
D1F1 – Na katastrální map� z r. 1906 m�žeme 
vid�t objekt CarlGlacis 1/ FranzJosefstrasse 2/4, 
kde sídlily poštovní stáje a ur�itou dobu i 
poštovní ú�ad (viz. pošta Brno 4). Jedná se 
objekt na spodním okraji obrázku vlevo od 
st�edu.  
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D1F2 - na spodní fotografii z 60. let je vpravo 
proluka po tomto objektu. 
 

  
D1F3 – poštovní stáje na Nových sadech (r.2007). Snímek 
sm�rem k Novým sad�m. Na objektu vlevo je již �áste�n� 
odbouraná st�echa a stropy. 

 

D1F4 – Snímek od Nových sad� dozadu. Objekty 
vlastních stájí byly již �adu let neudržovány a 
�asto již nemají st�echu. 

  
D1F5 – Takto to vypadalo uvnit�. Vzhledem k tomu, že �adu let 
zde byly sklady spoj�, napájedla a držáky sena se zachovaly 
jen �áste�n�. (r.2007) 

D1F6 – tento objekt byl upraven na kancelá�e 
sklad�, takže se zachoval lépe. P�vodn� byly 
takto (naho�e seník – dole stáje) postaveny 
všechny objekty. 

  
D1F7 – Na fotomap� je p�kn� vid�t p�vodní �len�ní. 
Administrativní budova do ulice s k�ídlem do dvora (je vid�t 
vzadu na snímku D1F3) a dv� k�ídla stájí proti sob�. Levá 
polovina spodní �ady již podlehla „zubu �asu“.  

D1F8 – Zídka s poz�statky napájedel a 
uvazovacími kruhy. (r.2007) 
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Poštovní garáže (Postautogarage)    FOTO 

  D3   -1924-1934-     

  Adresy:     

   -1924-1925- Schlachthaus (p�vodní jatka) (ta byla K�enová 
72 - areál) 

  

   -1930- Fleischmarkt - Poštovní garáž autová  D3F1 

   -1934- K�enová 74 pravd�podobn� totožný 
objekt - dnes neexistuje 

  

 

 

D3F1 – Op�t mapa z r. 1906 a objekt 
masného trhu, ješt� p�ed pár lety stojící na 
K�enové ul.  
 

  
 

 

Automobilový provoz Správa dopravní techniky  FOTO 

  D4   -1948-     

  Adresy:     

   -1948- Leninova 66 (dnes Kounicova 26) , kancelá�  D4F2, 11F4 

   -1948- Lidická 18, garáže   D4F1 

 

 
D4F2 – Objekt Leninova66 (dnes Kounicova 26)  (r. 2005) D4F2 – Objekt Lidická 18 (r. 2008)  
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Dopravní správa  -1950-1952-    FOTO 

 D5 Adresy:     

   -1950- Leninova 66   D4F2, 11F4 

   -1952- Bezru�ova 17a   C11F1 

 

 

Dopravní ú�ad spoj�    FOTO 

  D6   -1956-     

  Adresy:     

   -1956- Bezru�ova 17a   C11F1 

 

 

Dopravní st�edisko    FOTO 

  D7   -1958-     

  Adresy:     

   -1958- Dvorského je to z�ejm� závod na 
Opavské 8 

 D7F1, D7F2 

 

  
D7F1 –Fotomapa s vyzna�ením objekt� Dopravního 
st�ediska Opavská(žlutá), pošty Brno 100 (�ervená), 
objekt SPÚ (zelená) 

D7F2 – Areál Opavská 8 (r. 2008) 

 

 

Dopravní závod spoj�    FOTO 

  D8   -1981-     

  Adresy:     

   -1981- Opavská 8 Správa, garáže, dílny  D7F1, D7F2 

   -1981- Nové Sady 18/20 Sklady  D2F3-8 
   -1981- Merhautova 128 Oprava psacích stroj� a 

po�ítacích stroj� 
 

   -1981- Bubení�kova 79 (1981) 
(2009=Bubení�kova 16) 

Výtvarníci, aranžé�i   
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P�eprava Jižní Morava Zajiš�uje organizaci poštovních kurz�  FOTO 

   D9  -1997-2005 2006 - zm�n�no na Odbor pošt. p�epravy OZJM  

  Adresy:     

   -1997- Orlí 30 - �editelství   viz. OZJM (C14) 

   -1997- Nádražní 3 - provoz   viz. pošta B2 

   -2005- Poštovská 3/5 - vedení   viz. pošta B1 

       

 

 

Doprava Jižní Morava Správa dopravní techniky  FOTO 

  D10   -1997-2005 2006 - zm�n�no na Odbor dopravy OZJM  

  Adresy:     

   -1997-2005 Opavská 8   viz. Dopr. závod spoj�(D8) 

       

 


