
STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
PLZEŇSKÁ POŠTA

Zamysli se nad tím, jak si lidé v průběhu staletí předávali informace nebo příběhy. 

Doplň ke každé formě alespoň jeden příklad:

ústně         

pomocí obrázků         

pomocí různých značek, symbolů či signálů         

pomocí písma 

Navštiv webovou stránku www.stopyhistorie.cz/plzenska-posta a seznam 

se s historií plzeňské pošty. Její počátky spadají do doby, kdy v Plzni pobýval jistý císař. 

Který? A ve kterém to bylo století? 
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Doplň do následujícího textu vhodná slova a seznam se jeho prostřednictvím 

s historií dopisní obálky:
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První obálka spatřila světlo světa 3500 let před Kristem, kdy staří _______________ balili hliněné 

destičky s textem ještě do jedné vrstvy hlíny, kterou následně zapekli v ohni, aby ztvrdla 

a ochránila text nacházející se uvnitř. 

S další inovací přišli _______________ po vynálezu papíru. Ten se již 200 let před Kristem začal 

v Číně používat k výrobě obálek, jež však sloužily především k uschování _______________, nikoli 

na dopisy.

I když se papír rozšířil až do _______________, obálky se zde dlouho nepoužívaly. Dopis se pouze 

přeložil a zabezpečil _______________. První obálky se v Evropě objevily až v _______________, 

a to ve Španělsku a ve Francii. Protože však byly ručně vystřihávané a skládané 

se značným množstvím odpadu, byly velice _______________. Proto se ještě počátkem 

_______________ používaly spíše výjimečně – na pozvánky a slavnostní oznámení. 

17. století       19. století       Babyloňané       Číňané       drahé       Evropy       pečetí

peněz       průmyslové       zlevnila



V textu výše se uvádí, že se první obálky používané v Evropě vystřihávaly a skládaly 

ručně. Zkus si také podle návodu vyrobit dopisní obálku. 

Zamysli se nad následujícími otázkami a diskutuj se spolužáky:

Při jakých příležitostech se dnes ještě používají obálky? Kdy jsi naposledy poslal(a) 

něco poštou? Proč se pošta dnes již nevyužívá tolik jako dříve? Jaké služby můžeš 

na poště využít? Jmenuj tři příklady. 
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Ke změně došlo až s nástupem _______________ revoluce, kdy se k výrobě papíru, ale také obálek 

začaly využívat stroje. Výroba se tím výrazně _______________ a obálky se staly běžnou součástí 

každodenní korespondence.


