
Drobné zmínky o dalších poštovních úřadech 
Drobné informace o místních poštách ukryté většinou v rozsáhlejších textech o historii obcí. Časově 

mapují většinou začátky, ale ani některé soudobé texty nepostrádají zajímavosti. 

 

Seznam zmíněných pošt: 

Bílé  Poličany  
Brumovice  
Bohdalov (kraj Vyso čina) 
Bohumín 
Borovnice (okr. Trutnov; d řive Velká 
Borovnice) 
Bzenec 
Býš ť 
Černovice (okr. Blansko) 
Česká Skalice 
Dolní Lukavice 
Doubravice nad Svitavou 
Dožice (u Nepomuku)  
Dubnice (okr. Česká Lípa) 
Ďáblice  (Praha) 
Frýdek -Místek 
Frýdlant nad Moravicí (B řidli čná) 
Golčův Jeníkov  
Halenkovice    
Holice v Čechách  
Hrabová (Ostrava-Hrabová) 
Chrastava 
Jakub čice nad Odrou 
Janov nad Nisou 
Jeseník nad Odrou 
Kališt ě 
Kamenný újezd 
Kateřinky 
Kop řivnice 
Kryštofovo údolí 
Kublov 
Kunvald 
Lažišt ě (u Prachatic) 
Lány 
Lázně Libverda 
Liberec 
Libice (u Chot ěboře) 
 

Lipovec  
Liščí - dříve Röhrsdorf  
Mikulov – domy 
Mochtín (u Klatov) 
Moravská Nová Ves 
Moravská Ostrava 
Mutěnín (Domažlicko) 
Nezvěstice (okr.Plze ň-jih) 
Nová ves (Frýdlantsko) 
Nové Město pod Smrkem   
Paršovice 
Pozořice - budova „Staré pošty“ v Zámku 
Pust ějov 
Olešná (okr. Ho řovice)   
Police nad Metují 
Přimda  
Palkovice 
Radotín (Praha) 
Rumburk 
Sádek (u Poli čky) 
Sezemice 
Svitavy 
Stará Pošta u Pozo řic 
Stráž nad Nisou   
Střítež nad Be čvou 
Syrovice 
Třešť 
Urbanov (U Tel če) 
Uhlířské Janovice 
Úvaly (Praha – východ) 
Veselíčko 
Vísky u Letovic 
Vratěnín   
Vražné 
Vysoký Újezd 
Zlaté Hory 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bílé  Poli čany  
 
Poštovní úřad  v Bílých  Poličanech byl  zřízen 1. července 1879, telegrafní úřad roku 1866 a telefonní 
úřad v roce  1921. O zřízení poštovního úřadu měl zásluhu kníže Leopold  Groy. V  roce 2004 si 
pošta, která existuje v obci dodnes,  připomněla  140 let svého provozu. 
 
 
Brumovice 
 
Nejbližší poštovní úřad byl v druhé polovině 19.století v Krnově. Poštovní styk zprostředkovával 
obecní posel, který chodil za tím účelem dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) do Krnova. Obstarával 
při tom též písemný styk obce s okresním hejtmanstvím. Po zřízení poštovního úřadu ve 
Skrochovicích v roce 1873 doručoval do Brumovic poštovní zásilky listonoš tohoto úřadu. 
Poněvadž poštovní schránky nebyly v té době ještě zavedeny, musilo obyvatelstvo podávati dopisy a 
balíky osobně u poštovního úřadu. 
Poštovní úřad v Brumovicích byl zřízen dne 1 ledna 1893. V roce 1899 byla obec nákladem 370 
zlatých spojena se Skrochovicemi telegrafním vedením a dnem 12 listopadu 1899 zavedena telegrafní 
služba. Pošta byla umístěna původně v domě č.p. 80 (dům zbourán), odtud byla několikráte 
přemístěna do domů č.p. 18 (Ciasnochová), č.p.20 (Rybičková), č.p. 23, č.p. 68 (dům po paní 
Šromové) a konečně do obecního domu č.p. 75, kde se nachází dosud. 
 
 
Bohdalov (kraj Vyso čina) 
 
V roce 1869 byl zřízen v městečku poštovní úřad. V roce 1894 zde byl povolen telegraf a četnická 
stanice, do jejíhož obvodu připadaly tytéž obce mimo Kotlasy a Březí. V roce 1905 zde byl zřízen 
telefon. Doručovací obvod pro listovní poštu a balíky tvořil Rudolec (poštovna a telefon), Chroustov, 
Pokojov, a Kdyjov, pro telegramy pak ještě Starý Telečkov, Pavlov, Znětínek a Sirákov. 
 
 
Bohumín 
 
S železniční stanicí Bohumín je svázána i krásná a dlouhá historie poštovní přepravy po železnici. 
Hlavní silnice poštovní přepravy vedly z Vídně přes Brno do Olomouce a dále přes Šternberk do 
Opavy (a Vratislavi) a z Olomouce přes Nový Jičín, Příbor do Těšína (a do Bílska). Hlavní poštovní 
správa a hlavní expedice jízdní pošty pro Moravu a Slezsko byla zřízena v Brně. V Olomouci a Opavě 
se nacházely filiální poštovní expedice. Spojovací silnice poštovní přepravy vedla z Opavy přes 
Ostravu do Těšína. Tyto silnice sloužily přepravě poštovní, nákladní i dopravě osob dostavníky. Na 
říšských cestách projížděly i poštovní rychlíky. Bohumín byl jaksi mimo tyto trasy. Vybudováním trati 
SDF - nyní do Bohumína - se situace změnila a poštovní správa si uvědomila význam a výhodnost v 
rychlosti, spolehlivosti a bezpečnosti tohoto nového způsobu přepravy jak osob, tak i přepravy poš-
tovních zásilek. Samotný poštovní úřad v Bohumíně na nádraží byl zřízen již 1. října 1848. A od 1. 8. 
1850 byla zavedena v trati Vídeň-Bohumín vlaková pošta. V Bohumíně vlakové poštovní vozy končily 
(i vycházely) a měly návaznost na vlakové pošty do Pruska a Krakova. Jejich důležitost a výkonnost 
stoupala. Vlakové ambulance byly vlastně poštovní úřady na kolečkách. Svého času byly 
přepravovány poštovní vozy z Ostravy do Bohumína, aby zde byly zařazeny do rychlíků, které neměly 
v Ostravě dostatečné zdržení.Oddělení vlakové pošty, jako součást poštovního úřadu, ukončilo svou 
činnost na nádraží v Bohumíně v roce 1973, kdy po dobudování objektů pošty v žel: stanici Ostrava hl. 
n. bylo přemístěno do Ostravy. 
 
 
 
 
 



Borovnice (okr. Trutnov; d řive Velká Borovnice) 
 
Poštovní úřad pro obec byl v sousední Klein Borowitz (Malá Borovnice). 
Po překonání mnoha obtíží byl 15.12.1930 povolen vlastní poštovní úřad. 
V prosinci r. 1931 byla u zdejšího poštovního úřadu zřízena také telefonní ústředna.  
7.10.1938 byla vyklizena pošta, česká škola a potom byl zastaven železniční provoz. 
 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo využít nabídku České pošty s.p. a zřídilo v prostorách bývalé školy 
obchodní místo České pošty s.p., které je provozováno na náklady obce. Od 1.6.2012 tedy 
provozujeme formou franchisingu poštovní služby. 
30.května 2012 byla ještě otevřena poštovna na faře a 1.6.2012 už byla otevřena pobočka Partner. 
Pracoviště Partner I. Borovnice provádí následující poštovní služby: 
1. Výdej uložených vnitrostátních zásilek s omezením udané ceny a dobírkové částky 20 000 Kč 
2. Výdej zásilek ze zahraničí s omezením udané ceny a dobírkové částky 20 000 Kč 
3. Příjem částek za dobírky i bezdokladové, doplatné a dosílku s omezením částky do 20 000 Kč 
4. Příjem obyčejných zásilek – standard 
5. Příjem obyčejných psaní 
6. Příjem obyčejných slepeckých zásilek 
7. Příjem obyčejných zásilek do zahraničí 
8. příjem doporučených zásilek – standard 
9. příjem doporučených zásilek10. příjem úředních psaní 
11. příjem úředních psaní – standard 
12. příjem doporučených balíčků 
13. příjem doporučených slepeckých zásilek 
14. příjem doporučených zásilek do zahraničí 
15. příjem cenných psaní s omezením udané ceny do 20 000 Kč 
16. příjem cenných psaní do zahraničí s omezením udané ceny do 20 000 Kč 
17. příjem obyčejných balíků 
18. příjem cenných balíků do 10 000 Kč 
19. příjem cenných balíků nad 10 000 Kč s omezením udané ceny do 20 000 Kč 
20. příjem balíků do zahraničí – standard 21. příjem cenných balíků do zahraničí s omezením udané 
ceny do 20 000 Kč 
22. příjem poštovních poukázek A s omezením částky do 20 000 Kč 
23. příjem poštovních poukázek A – doklad V s omezením částky do 20 000 Kč 
24. příjem poštovních poukázek C s omezením částky do 20 000 Kč 
25. příjem poštovních poukázek D s omezením částky do 20 000 Kč 
26. vyhotovení opisu, nebo druhopisu podací stvrzenky 
27. příjem platebních dokladů SIPO (bez možnosti změny dokladu) s omezením částky do 20 000 Kč 
28. příjímání zásilek, PK, SIPO a dokladů PS a výplaty výplatních dokladůPK a důchodů v režimu 
„Zmeškané“ 
29. příjem složenek PS s omezením částky do 20 000 Kč 
30. vyplacení dobírkové složenky PS s omezením částky do 20 000 Kč31. vklad na účet Maxkartou 
PS s omezením částky do 20 000 Kč na jednu transakci, lze vkládat opakovaně vždy do 20000 Kč 
32. příkaz k úhradě Maxkartou PS 
33. výplata z účtu Maxkartou PS omezením částky do 20 000 Kč na jednu transakci, lze vybírat 
opakovaně vždy do 20000 Kč 
34. výplata poštovních poukázek B s omezením částky do 20 000 Kč 
35. výplata poštovních poukázek C s omezením částky do 20 000 Kč 
36. výplata vrácených poštovních poukázek A s omezením částky do 20 000 Kč 
37. bezhotovostní platba Maxkartou za poskytnuté služby a zboží 
38. bezhotovostní úhrada Složenky PS a poštovní poukázky „A“ s omezením do částky 20 000 Kč 
39. převzetí reklamačního listu 
40. výplata uložených a odnosných výplatních dokladů PK a důchodů 
41. Prodej poštovních poštovních známek. 
42. Prodej korespondenčních lístkůs předtištěnou známkou, obálky a plastové obaly na cenná psaní, 
obálky C6, C5, B4, DL s okénkem, DL bez okénka, obálky dopisní dodejkové s modrým pruhem, 
obálky dopisní dodejkové bílé, obálky dopisní dodejkové s červeným pruhem, kartónové obaly a balící 
papír. 
43. Prodej dálničních známek. 
44. Dále nabízíme prodej dobíjecích telefonních kupónů operátorůn Vodafone, T-Mobile a O2. 



45. V provozovně naleznete také sortiment pohledů, blahopřání, PF, a základní papírenský sortiment, 
který budeme postupně rozšiřovat dle požadavků zákazníků. 
46. V provozovně poskytujeme také služby CZECHPOINT, kopírování A4, faxování, a výdej pytlů na 
odpady 
 
 
Bzenec 
 
V roce 1923 zpracoval bzenecký poštovní a telegrafní úřad skoro 170 000 zapsaných zásilek (??? tak 
tento údaj by potřeboval ověřit - 465 ks na kalendářní den v r. 1923). Poštovní úřad v Bzenci zřízen 
byl 1. června r. 1841, telefon 26. července 1907 a telegraf 1. října 1868. Patří tedy zdejší úřad 
k nejstarším, ale také k největším úřadům na jižní Moravě. Bližší doručovací okres tvoří Bzenec město 
s Olšovcem, širší pak obce Těmice, Domanín a Syrovín, kde jsou zřízeny poštovny. Kromě toho jsou 
mu přičleněny dva přelistovací poštovní úřady Osvětimany a Žeravice, spojené s Bzencem 
každodenní pochůzkou. 
Dokud nebylo zde telefonu, byl silný telegraf. Telefonní ústředna má dnes tj. v roce 1925 31 stanic 
hlavních a 2 vedlejší, k ní je připojena vedlejší ústředna v Bzenci–Písku se 3 účastníky. Ústředna 
bzenecká leží na silně frekventované telefoní lince Brno–Uh. Hradiště a je zároveň zprostředkující 
ústřednou pro telefonní ústředny Veselí, Strážnice a částečně i Hodonín. Z toho vidno, že telefonní 
styk je velmi čilý. Přednostou je vrchní poštmistr Páleník Frant., mimo něj 5 úředníků a 5 zřízenců. 
 
 
Býš ť 
 
Již v době josefínské bývala v obci v čp. 43 poštovní stanice. Tato potřeba vycházela ze skutečnosti, 
že Býšť ležela na poštovní a komerční silnici z Hradce Králové přes Holice a Vysoké Mýto do Vídně. 
V průběhu let byl úřad zrušen a až v roce 1879 znovu obnoven. Tentokrát v čp. 74. V roce 1898 byl 
poštovní úřad přemístěn do Vysokého Chvojna. Později byl poštovní úřad opět zřízen v Býšti a nová 
budova včetně telefonní ústředny byla dokončena v roce 1986. V roce 1880 byla v Býšti otevřena také 
četnická stanice, která byla později zrušena a v současné době v obci není. 
 
 
Černovice (okr. Blansko) 
 
Dne 1. června 1955 byl v naší obci zřízen poštovní úřad. V doručovacím obvodu poštovního úřadu 
jsou tyto obce: Černovice, Hodonín a Tasovic. První zaměstnanci poštovního úřadu byli Josef 
Mazanec, vedoucí a Ludvík Kalda, poštovní doručovatel. Dne 1. září byl J. Mazanec přeložen a funkci 
vedoucího od té doby zastával Ludvík Andrýsek. 
Poštovní úřad byl zřízen v budově č. 113, která patřila Státní spořitelně. Budova byla předána 
místnímu národnímu výboru. Budova musela býti pro poštovní úřad upravena. O zřízení poštovního 
úřadu se zasloužili veřejní činitelé v naší obci i někteří soukromníci. Při úpravě budovy odpracovali 
někteří občané mnoho hodin zdarma. V červenci převzal 
poštovní úřad také státní poštovní spořitelnu. 
 
 
Česká Skalice 
 
Poštovní expedice, první poštovní úřad, byl v České Skalici zřízen v domě čp. 28 roku 1847. Expedice 
měla spojení z jedné strany se stanicí náchodskou, z druhé s jaroměřskou. Bývala na různých místech 
ve městě, většinou tam, kde bydleli expedienti nebo později poštmistři. Telegraf byl v České Skalici 
zaveden roku 1872 a telefon 1899. 
V letech 1925-1927 byla v České Skalici postavena státní budova pro poštu, četnickou stanici, berní 
úřad a důchodovou kontrolu. 
 
 
 
 



 
Dolní Lukavice 
 
Místní pošta je spjata se jménem akademického malíře Václava Černého. 
V Dolní Lukavici namaloval např. zámecký rybník, různé pohledy na ves. 22. října 1901 se v kostele 
sv. Prokopa v Letinech oženil s Jindřiškou Šohajovou z Českých Budějovic. V roce 1904 se manželé 
rozhodli Letiny opustit a přestěhovali se do Dolní Lukavice č.p. 105, kde byli v nájmu od hraběte 
Schönborna. V roce 1908 dům koupili a zřídili zde poštovní úřad. Jindřiška se stala poštmistrovou 
a Václav maloval. Akademický malíř Václav Černý zemřel ve věku 85 let a je pohřben na hřbitově 
v Dolní Lukavici.  
 
 
 
Doubravice nad Svitavou 
 
V roce 1919 byla Doubravice oddělena z rájeckého doručovatelského okrsku a zřízen zde nový 
poštovní úřad.Kancelář úřadu byla upravena v domě č.78.Prvním správcem úřadu byl Kučera 
František, z Rájce,listonošem byl Kuběna Antonín z Doubravice č.141.K novému poštovnímu úřadu 
přiděleny doručovací poštovní okrsky Holešín a Kuničky. / o poštovním úřadě dopsal Gottvald 
Karel,kronikář 1.února 1979 /. 
 
 
Dožice (u Nepomuku)  
 
Historie poštovního úřadu sahá až do roku 1890, kdy tehdejší starosta obce Josef Kouba vymohl 
povolení k jeho zřízení, poskytl prostory ve vlastním domě a stal se prvním poštovním expedientem. 
Vlastí budovu získal poštovní úřad až v roce 1925 po přestavbě domku č.p.76 zakoupeného od 
zdejšího velkostatku. V současné době zajišťuje poštovní služby Česká pošta a.s. 
 
 
Dubnice (okr. Česká Lípa) 
 
roku 1904, byl ve staré školní budově zřízen poštovní úřad. Ten získal roku 1906 telefon a telegraf. 
Není však známo, kdy byl poštovní úřad napojen na hlavní poštu v Jablonném v Podještědí. Od roku 
1914 je zaveden v obci telefon a od roku 1922 provedena úplná elektrifikace. Při sčítání lidu v roce 
1921 překročil počet stálých obyvatel tisícovku. Ještě v polovině dvacátých let byla Dubnice spojena s 
Jablonným kočárovým poštovním vozem, který jezdil každý den tam i zpět a přepravoval nejen 
poštovní zásilky, ale také osoby. Kočárová doprava byla roku 1925 nahrazena privátní motorizovanou 
přepravou a roku 1938 autobusem. 
 
 

Ďáblice  (Praha) 
 
O to, mít v Ďáblicích vlastní poštu, usilovali radní téměř deset let. Vše začalo v roce 1921, kdy radní 
dosáhli povolení zřídit v obci poštovní úřad. Zůstalo ale pouze u povolení, protože nevybrali vhodné 
místo, kde by byla. Zde je nutno říci, že radní se o to zas tak moc nestarali, a tak ani v roce 1927 
nebylo místo vybráno. Až v roce 1928 bylo znovu žádáno o zřízení poštovního a telegrafního úřadu 
v Ďáblicích a 1. července 1929 byl konečně zřízen. 
Před tím poštu doručoval čakovický poštovní úřad. S tím ale byly potíže, protože obyvatel v Ďáblicích 
přibývalo. První poštovní úřad byl umístěn v domě čp. 46 v Ďáblické ulici, který patřil řádu Křižovníků. 
V letech okupace byl přemístěn do domu čp. 143, opět v Ďáblické ulici, jehož majitelkou byla Věra 
Novotná. 
V květnu 1955 byl přemístěn do domu čp. 118, jehož majitelem byl Jaroslav Pokorný. V roce 1982 byl 
z důvodu adaptace přemístěn do budovy čp. 66, kde dříve sídlil MNV. Po dokončení adaptace se opět 
vrátil do budovy 118. 



Nyní je v domě čp. 339. Jak je vidět, ďáblická pošta se stěhovala poměrně často. Jedno ale je na tom 
zajímavé. Vždycky byla v Ďáblické ulici. 
 
 
Frýdek –Místek 
 
V dom ě čp. 42 byla nějakou dobu umístněna frýdecká pošta. Ta byla zřízena v roce 1784 na nově 
vybudované císařské silnici vedoucí z Olomouce do Těšína, provoz poštovní stanice byl zahájen k I. 
červnu 1785. Poštmistrem se stal slezský daňový pokladník Jan Benedikt Sack a bylo mu vyměřeno 
služné 200 zlatých a jízdné 173 zlaté 20 krejcarů. V roce 1795 prodal Sack poštu za 10 000 zlatých 
příborskému soukeníkovi Gabrielu Pisskíttelovi, jeho plat byl 200 zlatých a jízdné činilo 480 zlatých. 
Pisskíttel držel poštu až do roku 1811, kdy ji prodal frýdeckému starostovi Valentinu Farníkovi. Ten 
zemřel v roce 1829, a jelikož jeho syn Jan ještě nebyl plnoletý, dostala jmenovací dekret na místo 
poštmistra vdova Františka Farníková. V roce 1838 převzal poštu Jan Farník, ale v roce 1847 z 
neznámých příčin svoji činnost ukončil. Poté byl poštmistrem Ignatz Moritz Glahs s platem 500 
zlatých, ale jelikož byl zároveň frýdeckým starostou, vykonával za něj veškeré poštovní práce Pavel 
Broda.  
Na čp. 21 stával dům, který v roce 1630 koupilo v dražbě město. Frýdecká obec sem pak přemístila 
svou radnici, která zde sloužila svému účelu až do roku 1869. Poté byl v budově umístněn okresní 
soud, po jeho přestěhování v roce 1894 si zde své kanceláře zřídil poštovní úřad.  
 
 
Frýdlant nad Moravicí (B řidli čná) 
 
Pro poštovní spojení bylo roku 1862 ve Frýdlantě zřízeno odkládací stanoviště pošty, umístěno do 
dnes již neexistujícího hostince Krist. Stálý poštovní úřad vznikl v obci až roku 1873. V roce 1899 byl 
poštovní úřad přemístěn z domu č. 74 do domu č. 71. V roce 1910 obec zakoupila pro poštu dům 
č. 60 na náměstí, kde pak byla pošta až do roku 1947. Od 2. října 1913 měla obec stálé telefonní 
spojení, nejdříve jen do Brunzejfu. 0 půl roku později, přesné dne 11. května 1914 se 
uskutečnila první pravidelná poštovní doprava auty na trase Šternberk - Frýdlant - Rýmařov.  
 
 
Golčův Jeníkov  
 
K historicky významným objektům Golčova Jeníkova patří rovněž budova Staré pošty 
na jihovýchodním konci náměstí. Její současný vzhled ovlivnila přestavba v roce 1808, kdy vypukl 
požár ve Vinopalně. Tehdy shořela celá východí strana města včetně původní budovy Staré pošty. 
Pošta v Golčově Jeníkově fungovala patrně již v roce 1711, tedy jako jedna z prvních 
na Havlíčkobrodsku. 

 
Na konci 18. stol. (v roce 1797) se stanice pro přepřah koní nacházela v budově vrchnostenské 
hospody U Slunce. Řídil ji šlechtic Ignácem z Herzfeldu, který pro ten účel 
zakoupil 26 párů tažných koní. Vypráví se, že sám rád pomáhal při přepřahání. Považoval prý za čest, 
mohl-li vypomoci při jízdě členů císařské rodiny na cestě z Vídně do Prahy. Později se pošta 
přestěhovala do budovy na náměstí. V roce 1860-1870 ji vedl J. Hegenbart. Tady sídlila až do roku 
1911. Poštovní úřad se přemístil k Černému orlu. 



Zajímavé je, že telegrafní úřad původně nesouvisel s poštovním, ale byl zřízen jako samostatný 
v domě M. Kornfelda v roce 1858-1859. Jeho obvod zasahoval do tehdejšího okresu chotěbořského, 
ledečského a haberského, takže telegramy byly doručovány na velkou vzdálenost. 
 
 
Halenkovice    
 
První poštovní úřad v Halenkovicích byl zřízen v květnu roku 
1897 na Pláňavách. Po dvou měsících byl však úřad znovu 
odstěhován do Napajedel. Doručování pošty v obci fungovalo, 
ale poštovní úřad byl zřízen až v roce 1935 v místní části 
Dědina. V roce 1951 se úřad přestěhoval opět do centra obce 
na Pláňavy do domu č.p. 350. V roce 1976 požádala Okresní 
správa spojů o přemístění poštovního úřadu do vhodnějších 
prostor. Proto byl na Pláňavách vykoupen a upraven rodinný 
dům č.p. 175. 
Z důvodu snižování nákladů na doručovací službu a velké 
rozlohy Halenkovic, rozhodlo v roce 1997 ředitelství České pošty ve Zlíně o zřízení zamykatelných 
doručovacích schránek tzv. LDS pro obyvatele odlehlých částí obce. Toto opatření se týká obyvatel 
obecních částí Hradská, Járky, Lipové, Zemanové a Kržle. 
 
 
Holice v Čechách  
12.01.1754 vznikla první poštovní stanice v Holicích, která náležela dědičně Václavu Sedlákovi, 
představenému pošty. 
 
 
Hrabová (Ostrava-Hrabová) 
 
Samostatný poštovní úřad zahájil provoz 1. října 1897 v domě č. 42 naproti staré škole (později 
Noskovo pekařství). Poté se přestěhoval postupně do domu č. 136, patřícího starostovi obce Ludvíku 
Staňkovi a do domu č. 163 rolníka Františka Ličky. V roce 1904 přijala poštovní úřad do svých zdí 
nová školní budova vystavěná v tomto roce. Do roku 1906 neexistovala jízdní pošta a pro zásilky se 
chodilo jednou denně do Vítkovic. 
 
 
Chrastava 
 
V roce 1785 byl vydán císařský patent o zřizování tzv. poštovních sběren, které měly být 15 kilometrů 
od sebe vzdálené. V Chrastavě byla taková sběrna v Liberecké ulici v prostoru dnešní autoopravny 
Eltrans. Tam bylo místo pro přepřahání koní poštovních dostavníků. Nejbližší poštovní stanice byla 
v Jablonném v Podještědí. 
V roce 1888 zakoupil stát velkou budovu od majitele firmy Riemer, aby v ním mohl být zřízen poštovní 
úřad. V roce 1938 měla chrastavská pošta 17 zaměstnanců. Poštmistrem byl po dobu celého období 
tzv. 1. republiky p. Karel Krupička. 
 
 

Jakub čice nad Odrou 
 
V roce 1894 byl zřízen poštovní úřad 
V roce 1974 byla postavena budova tehdejšího místního národního výboru s knihovnou a poštou s 
telefonní ústřednou. 
Po téměř 110 letech ukončila Česká pošta, s.p. svoji činnost v Jakubčovicích nad Odrou. Aby tato 
služba pro občany v obci úplně nezanikla, rozhodlo Zastupitelstvo obce provozovat tuto činnost na 
vlastní náklady — Česká pošta bude přispívat jen na poskytování služeb. Od 1.4.2014 byl v obci 
zřízen Partner I. 
V rámci většího bezpečí a ochrany pracovnice, byla pošta přemístěna do hlavního vchodu budovy (do 
místnosti bývalé knihovny). Jednání s Českou poštou, s.p. byla složitá a zdlouhavá, proto doufáme, že 



tuto novou poštu budete navštěvovat a budete spokojeni se službami České pošty,s.p, ale 
provozované obcí jako Partner I. Schránka na dopisy je umístěna před hlavním vchodem vedle 
telefonní budky.Na poště si můžete vsadit na teminálu Sazky, a.s., zakoupit losy nebo dobít mobilní 
telefon. Další služby pro obyvatele budou postupně přidávány. Za přepážkou Vás bude obsluhovat 
slečna Markéta Malicharová  
 
 
Janov nad Nisou 
 
1871 V domě čp. 156 je zřízen první poštovní úřad. Prvním poštmistrem byl obecní radní a kupec 
Anton Priebsch.  
1878 Poštovní úřad byl přemístěn do domu čp. 406/408. Janov měl 350 domů 
 
 
Jeseník nad Odrou 
 
Pošta byla zřízena r. 1869. Do té doby patřila obec k Poštovnímu úřadu Nový Jičín, později k 
Suchdolu n.0. Obvod tvořily obce Jeseník n.0., Hrabětice, Blahutovice a Polouvsí. Telegrafická služba 
byla zavedená od r. 1902, veřejná hovorna zřízena 1909, Telefonní ústřednu má od r. 1910 - 3 
účastníci, automatická ústředna od r. 1952.  
Poštovní úřad byl nejdříve umístěn v budově čp. 85, od r. 1905, pak v obecním hostinci /nyní kult. 
dům/ čp. 150, od r. 1945 v obecním domě čp. 240. Poštmistr Alois Bancíř – okolo r. 1930. 
 
 
Kališt ě 
 
Poštovní úřad byl zřízen v roce 1909. Zásilky se sem dovážely z Humpolce. Denně se doručovaly 
zásilky do okolních vesnic a osad: Bělice, Hladov, Holušice, Houští, Horky, Honka, Lísky, Lhotku, 
Lohenici, Nabudy, Na Horách, Německo (dnes Háj), Podivice, Staré Hutě, Bučí, Podolí, Proseč, 
Speřice a Svéborka. 
 
 
Kamenný újezd 
 
Pošta - C.k. poštovní úřad tu byl zřízen roku 1869 v čp.79, pak ale přemístěn do výstavné budovy 
čp.31 na východní straně Náměstí, které se dosud říká "Stará pošta". 
 
 
Kateřinky 
 
V roce 1871 byl otevřen c.k. poštovní Úřad s telefonním spojením, později měla pošta vlastní povoz. 
Prvním poštmistrem byl Eduard Stieglitz, zároveň člen obecní rady a majitel hostince „Zum Stieglitz“. 
Rok po zřízení pošty byla otevřena také policejní stanice. Později obcí dokonce projížděla pravidelná 
linka autobusu z Rudolfova směrem do Stráže a dál do Liberce. 1997 – zrušena pobočka pošty v 
Kateřinkách 
 
 
Kop řivnice 
 
O založení poštovního úřadu v Kopřivnici se zasloužil továrník Adolf Raška, který byl také jeho prvním 
poštmistrem. Úředně poštu povolilo ministerstvo výnosem z prosince 1869, s platností od 1. ledna 
1870. Nejprve byla umístěna v továrně na kočáry, poté v továrně na keramiku. Po Adolfu Raškovi 
byl poštmistrem Jan Stiborek, který poštu přemístil do domku č. 186. V roce 1899 se stal poštmistrem 
Karel Pěnička a poštovní úřad přestěhoval do domku č. 54, kde fungoval až do roku 1921. 
Na základě výnosu c. k. poštovního a telegrafního ředitelství v Brně z 9. prosince 1886 byla 
v Kopřivnici zřízena v roce 1887 telegrafní stanice, k čemuž přispěly firmy Šustala a Raška 



příspěvkem 170 zlatých a zavázaly se stanici 10 let v dobrém stavu udržovat. První telefonní stanice 
byla v Kopřivnici zavedena až v červnu 1909. 
 
 
 
Kryštofovo údolí 
 
Poštovní úřad vstoupil v činnost 10.května 1903 a zároveň byl sběrnou poštovní spořitelny. Udržoval 
spojení s poštovní sítí prostřednictvím poštovního posla, docházejícího 3 krát denně k železniční 
stanici Kryštofovo Údolí. Před zřízením poštovního úřadu byly dopisy a balíky doručovány poštovním 
doručovatelem c.k. poštovního úřadu v Machníně. Před rokem 1869 musel poštovní zásilky odvážet 
obecní posel z Chrastavy a to jedenkrát týdně. 
 
 
Kublov 
 
Dne 16.2.2005 pošta Kublov oslavila 110 let svého trvání. Právě před 110 lety byl 16.2.1895 v naší 
obci zřízen poštovní úřad. Nejprve sídlil v domu č. p. 40 a potom byl přestěhován do současné 
budovy, která je majetkem  
České pošty s.p.. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor a výměna střešní krytiny. 
Od února 2000 je na poště  instalován APOST. 
 
 
Kunvald 
 
Informace České pošty s.p. 
Od 1. 5. 2013 dochází ke zrušení pošty 561 81 Kunvald, poštovní směrovací číslo městyse však 
zůstává beze změny. Příjem zásilek a výdej uložených zásilek bude nově zajišťován formou služby 
Partner, a to v horní prodejně Konzumu od 2. 5. 2013. 
Rozsah hodin této služby pro veřejnost (příjmu a výdeje uložených zásilek): 
Pondělí: 9.00 – 12.00 Úterý: 9.00 – 12.00 Středa: 9.00 – 12.00  Čtvrtek: 13.30 – 16.30Pátek: 9.00 – 
12.00 
Pracovníci Konzumu však budou ochotni a schopni Vám uloženou zásilku vydat kdykoli, výše  
uvedené hodiny se týkají především příjmu zásilek. I nadále však bude podání a dodávání poštovních 
zásilek zajišťováno prostřednictvím motorizovaného doručování, následně je uveden přehled 
některých služeb poskytovaných motorizovaným doručováním: 
Poštovní služby budou zabezpečeny v upraveném prostoru u vstupu do prodejny Konzumu  
ve stanovených hodinách ( viz výše Informace České pošty, s.p.) již od 2. 5. 2013, přesto, že v 
prodejně bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce. V případě, že chcete zásilku podat na své adrese, je 
nutné kontaktovat pracovníky České pošty. 
 
V souvislosti s převzetím poskytování některých poštovních služeb formou služby Partner poskytlo 
obchodní družstvo Konzum Úřadu městyse Kunvald harmonogram úprav a přestavby „horní“ prodejny 
Konzumu, Kunvald čp. 100: 
Přijímá vnitrostátní a mezinárodní obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, cenná psaní 
Přijímá poštovní poukázky A (hotovost – účet), podací doklady – poštovní poukázky B (účet –  
hotovost), poštovní poukázky C (hotovost – hotovost), poštovní poukázky D (hotovost – hotovost, 
expresní dodání), mezinárodní poštovní poukázky, platební doklady SIPO 
Po dohodě zajistí příjem i ostatních služeb České pošty, s. p. (EMS, obchodní balík, Postfax) 
Doručuje listovní a balíkové zásilky 
Provádí výplatu důchodů a poukázaných peněžních částek 
Prodává poštovní známky 
Prodává dopisnice, obálky o velikosti C5,C6 a DL, bezpečnostní obaly na cenná psaní 
Slavnostní otevření zrekonstruované prodejny Konzumu proběhne dne  
21. 5. 2013 od 8.00 hod. 
 
 



Lažišt ě (u Prachatic) 
 
Roku 1954 – zažádal MNV Lažiště ministerstvo pošt o zřízení poštovního úřadu v Lažišti, bylo 
vyhověno a dne 2. března 1957 byla slavnostně pošta otevřena. První vedoucí pošty byla Kovaříková 
Anna. K slavnosti na počest otevření pošty, byla pořádána estráda s hudbou. Všechny obce na toto 
pohoštění přispěli, že pošta je v místě, je veliká výhoda pro všechny občany, nemusí nosit balíky na 
poštu do Husince. Poštovní rajon je: Lažiště, Žárovná, Škarez, Trpín, Chlistov, Drslavice, Švihov, 
Kratušín, Zábrdí a Dvory. Byli dva poštovní doručovatelé. 
 
 
Lány 
 
Dne 25. dubna 1869 zahájil v Lánech v souvislosti s počátkem parostrojní železniční dopravy svou 
činnost nově zřízený C. k. poštovní úřad. Sídlil nejprve v areálu fürstenberského velkostatku čp. 4, 
velice brzy nakrátko přesídlil do domu čp. 74 u brány a od roku 1870 až do konce r. 1991 našel 
přístřeší v domě čp. 23. V devadesátých letech 19. století zde byl poštmistrem majitel domu Jan 
Ullrich, po něm pak jeho syn. Odbavovalo se u okénka v chodbě domu čp. 23; teprve v první polovině 
prosince 1950 byly v čp. 23 uvnitř úřední místnosti zřízeny zasklené přepážky k podávání zásilek. Od 
začátku roku 1992 pracuje lánská pošta v nové speciálně zřízené budově v Křivoklátské ulici čp. 433 
vedle nynějšího Hotelu Classic.  
Dne 28. října 1918 vyhlásil učitel Miloslav Konopásek ze schůdků lánské pošty vznik Československé 
republiky. 

  

 
 
 
 
 



Lázně Libverda 
 
Koncem listopadu 2012 Česká pošta, s.p. oznámila, že s účinností od 1. 12. 2012 dochází ke změně 
formy poskytování jejich služeb na území obce Lázně Libverda, přičemž od 30. 11. 2012 byla pošta 
Lázně Libverda pro veřejnost trvale uzavřena.  
Od 1. 12. 2012 bylo v prostorách Informačního centra Obecního úřadu Lázní Libverda (Lázně 
Libverda 17)  zřízeno „Výdejní místo“ České pošty, s.p., které poskytuje poštovní služby v omezeném 
rozsahu (viz. oznámení pro občany níže) v tyto hodiny pro veřejnost: Pondělí - Pátek:  8:00 - 9:00 a 
15:00 - 16:00 hod.  
Od 1. 12. 2012 lze zásilku podat rovněž prostřednictvím mobilního obslužného místa, které zajišťuje 
dodání zásilek v obci každý pracovní den, přibližně v době: 10:45 - 11:00 hod. na stanovišti: „Před 
budovou čp. 17 Lázně Libverda - INFOCENTRUM".  
Plný rozsah poštovních služeb je od 1. 3. 2013 zajišťován prostřednictvím Partnera, který bude 
umístěn v prostorách vedle Informačního centra Obecního úřadu Lázně Libverda a pro veřejnost bude 
otevřen: Pondělí - Pátek:  08:00 - 10:00 a 13:00 - 16:00 hod.  
 
 
Liberec 
 
Kavárna Pošta je významnou historickou budovou Liberce. Je vyzdobena ve vídeňském stylu, v 
titěrném neorokokovém slohu a díky rekonstrukci v osmdesátých letech se jí vrátil původní noblesní 
vzhled. 
Ještě v polovině 19. století byly poštovní zásilky dopravovány do Liberce spěšnými poštovními vozy 
taženými koňmi. Když byl poštovní úřad přeložen blíže k zámku do Zámecké, dnešní Felberovy ulice, 
příjížděly poštovní vozy na prostranství před zámkem, tam, kde je dnes parčík spořitelny. Na čerstvé 
zprávy tu netrpělivě čekali hlavně obchodníci, podnikatelé i spekulanti. Aby se jim lépe čekalo, otevřel 
si v bývalé panské budově čp. 4/V podnikavý pan Cloin restauraci a kavárnu. Pojmenoval ji případným 
názvem U pošty. Kromě toho, že tato kavárna umožňovala různé obchodní schůzky, poskytovala 
svým hostům bohatý výběr časopisů, prodávala se zde výborná káva a prvotřídní jídla, pořádaly se 
zde koncerty a různé zábavy. Tak alespoň uváděl Cloinův reklamní letáček. 
Po výstavbě nové budovy pošty na rozšířeném Staroměstském náměstí v roce 1892 ztratila kavárna U 
pošty hlavní důvod své existence. Když potom na protější straně náměstí postavili stavitelé Bürger a 
Keil výstavní trojdům, otevřel si v rohovém domě čp. 484/I svou "vídeňskou kavárnu" a nazval ji 
kavárna Pošta. Sem se také ochotně přemístili jeho bývalí stálí hosté a stará kavárna U pošty brzy 
nato dožila. 
 
 
Libice (u Chotebo ře) 
 
Dříve byl z obecního rozpočtu placen poštovní posel a nejbližší pošta byla v Německé (Havlíčkově) 
Brodě. Poté patřila Libice poštou do Chotěboře. Až v roce 1886 byl v obci zřízen c. k. poštovní a 
telegrafní úřad s telefonem, který vedla manželka zdejšího učitele Františka Sedlického. Byl umístěn v 
domě čp. 2. V roce 1892 byla schválena přestavba domu čp. 9, který od obce koupil učitel František 
Sedlický. V něm zařídil poštovní úřad. Datumové poštovní razítko znělo: Libice u Chotěboře. 
Neznámo kdy, se úřad přestěhoval do domu čp. 19. V květnu 1955 byla v obci zrušena kancelář 
okresního spotřebního družstva (zvaného Selpo), která byla umístěna v zámku. Do uvolněné místnosti 
byl poštovní úřad přestěhován. Poštu přiváželo poštovní auto. Čtyři doručovatelé roznášeli zásilky do 
Libice, samot, Libické Lhotky, Dolních Sokolovců, Bezděkova, Štěpánova, Kladrub, Lhůty, Suché, 
Lánů, Barovic, Chloumku, Křemenice a Nehodovky. Od roku 1993, kdy došlo k navrácení zámku v 
restituci, sídlí pošta v rekonstruované budově obecního úřadu čp. 47.  
 
 
Lipovec 
 
Dne 16. března 1896 začala v Lipovci v č.p.17 úřadovat pošta. Jelikož bylo poštovní spojení bylo 
vázáno na Vyškov, objevuje se na starých poštovních zásilkách razítko Lipovec u Vyškova. V roce 
1935 byla při zdejším poštovním úřadě zřízena telefonní linka. Zároveň byl přeložen poštovní úřad do 
č.p. 95. 
27. června 1981 byl uveden do provozu hotel "Zlatá lípa", ve kterém byla kromě dalšího i pošta. 



Dne 22. listopadu 1999 byl zahájen provoz Domu služeb, ve kterém jsou prodejny potravin a 
průmyslového zboží, pošta a další. 
 
 
Liš čí - dříve Röhrsdorf , od r. 1950 vedeno jako místní část Lipové, dř.Hanšpachu.  
 
Předtím bylo samostatnou obcí -  samostané heslo v Zaniklých obcích po roce 1945. 
Podle Adresáře politického okresu Šluknov (Adressbuch für d.politischen Bezirk Schluckenau), 
vydaného kol.r.1910 je v Liščím uveden poštovní úřad. Funkci poštmistra zde zastávala v té době 
Anna Michelová a listonošem byl Franz Keule.To se ale zcela určitě změnilo od r.1919, kdy už státní 
úřady (pošty, železnice, celní, finanční, četnické, policejní a jiné úřady) nesměli vést Němci ani 
příslušníci jiných národností v Československu (Poláci,Maďaři,Rusíni), ale jen výhradně Češi a 
výjimečně Slováci. Jisté ale je, že v Liščím poštovní úřad byl a musel mít tudíž i své razítko, na kterém 
byl ale pouze název Röhrsdorf. Název Liščí vznikl až v období těsně po druhé světové válce, za 
poněkud komické situace - viz Liščí (Röhrsdorf). (z diskuse na „Zaniklé obce“) 
 
 

Mikulov – domy 
 
Náměstí 2 - Dvoupatrový dům s průjezdem sloužil od roku 1592 potřebám poštovní stanice na důležité 
cestě z Brna do Vídně. Dnešní podoba domu je výsledkem klasicistní přestavby po požáru v roce 
1784, barokní dvorní křídlo sloužilo původně jako stáje. Poštovní úřad zde sídlil až do roku 1914. Po 
rekonstrukci v druhé polovině 20. století sloužil potřebám městského kulturního střediska, budova byla 
spojena s Radnicí. 
Náměstí 3 - V jádře renesanční hostinec „U Zajíce“ přestavovaný po roce 1688, byl od druhé poloviny 
18. století sídlem solního a bankálního úřadu. Z jeho okna vylil 14. září 1784 kuchař rozpálený tuk na 
hnojiště sousední pošty tak nešťastně, že zavinil jeden z nejrozsáhlejších požárů města, při kterém 
shořelo přes 300 domů.  
 
 
Milovice u Ho řice 
 
V roce 1750 vyšla Effenwagerova mapa a na té bylo vyznačeno poštovní spojení Mladá Boleslav – 
Sobotka – Jičín – Milovice – Hradec Králové a dál na Moravu, tedy část tzv. Saskomoravské pošty. 
Na ní tedy najdeme jméno „Millowicz“ ve funkci přepřahací stanice. Milovicím poštovní stanice 
otevřela širý svět, ve stanici se přepřahalo, stálo, jedlo a pilo, někdy i nocovalo. Přitom se i vyprávělo, 
jak jde život jinde a navazovaly se známosti. Jediný doklad, který se z milovské pošty dochoval, je 
otisk staničního razítka ve Dragounově sbírce v Poštovním muzeu v Praze. 
 
Mochtín (u Klatov) 
 
Z historie pošty a poskytování poštovních služeb na Mochtínsku. Dne 1.5. 1924 byla v Mochtíně 
otevřena pošta s dvojí roznáškou denně v Mochtíně a v Čestíně. Poštovným je válečný invalida 
Leopold Bauner z Mochtína čp. 52-trafikant. Od r. 1951 byl poštovní úřad s vlastním telefonem v čp. 
21 u Rubášů. 
V r. 1971 je v objektu JZD Družba Mochtín čp. 256 umístěna pošta. Vedoucí pošty je pan Kaňák z 
Klatov, později pan Chaluš ze Zavlekova. Doručovateli byli: K.Hůrka, Vlasta Lišková a Jaroslava 
Šotová. Dodávací okrsky byly: Mochtín, Srbice, Těšiny, Újezdec, Střeziměr, Kříštín, Hoštice, Hoštičky, 
N.Čestín, Kocourkov, Bystré. V roce 1983 je pošta přemístěna do čp. 16, objekt je majetkem MNV 
Mochtín, vedoucí je Blanka Sudová ze Zavlekova. Doručovatelky jsou: Vlasta Lišková, Anna Princlová 
a Hana Petráňová. V r. 1987 nahrazuje p. Princlovou  Marie Zítková. Takový personální stav byl až do 
r. 1997. Nyní je poštovní úřad změněn na poštovnu a doručování zásilek a cenin je zajišťováno 
motorizovanými doručovateli z Klatov. 
Styk s občany a výplaty hotovostí zajišťovala v poštovně Blanka Sudová, kterou nahradila Miroslava 
Sváčková. 
 
 



 
Moravská Nová Ves 
 
Poštovní úřad byl v Moravské Nové Vsi zřízen roku 1872 v domě číslo 92 a c.k. poštmistrem byl 
majitel domu Pavel Hřebačka - v jedné osobě rolník, obecní tajemník a výběrčí daní. K poštovnímu 
úřadu v Moravské Nové Vsi patřily tyto obce: Hrušky, Týnec, Tvrdonice, Prušánky a Podvorov. Do 
těchto obcí se však tehdy pošta neroznášela, každá obec posílala pro poštu dvakrát týdně obecního 
sluhu, kterému se za donášku platilo. Úřad byl v jedné místnosti a poštmistr obstarával všechno sám, 
balíky se pouze zaznamenávaly a na dráhu si je musel odnést každý sám. 
Od této doby se mnohé změnilo. Poštovní úřad se několikrát přestěhoval, měnili se poštmistři i 
vedoucí pošty. Nynější poštovní úřad sídlí v přízemí jedné z budov základní školy (číslo 117, u 
křižovatky v centru obce), kromě komplexních poštovních služeb pak nabízí přepážku Poštovní banky, 
služby Českomoravské stavební spořitelny a další. 
 
 
Moravská Ostrava 
 
Dne 28. 3. 1896 byl schválen moravským místodržitelstvím jízdní řád pro osobní dopravu fiakry a 
drožkami v Moravské Ostravě a Přívoze. Fiakry byly dvouspřežní kočáry se sedadly pro čtyři osoby, 
drožky lehčí jednospřežní povozy pro přepravu dvou osob. Tyto povozy zajišťovaly hlavně osobní 
přepravu z železničního nádraží v Přívoze do Moravské Ostravy, ale i do vzdálenějších obcí. Fiakry 
najímal i poštovní úřad v Moravské Ostravě k přepravě listovních a balíkových zásilek. 
 
 
Mutěnín (Domažlicko) 
 
První poštovní úřad, ke kterému Mutěnín patřil, byl v roce 1816 v Klenčí. Dvakrát týdně přijížděl 
poštovní posel do Poběžovic a Hostouně. Dopisy byly z těchto míst příležitostně předávány 
do Mutěnína. Potřeba spojů tehdy byla malá - neposílaly se noviny a časopisy , dopisy se psaly 
málokdy. V roce 1842 byl zřízen poštovní úřad v Horšovském Týně, k němu byl Mutěnín přiřazen. 
Baron von Wiedersperg tam dvakrát týdně posílal vlastní posly. 
Mutěnín získal vlastní poštovní úřad 1. ledna 1902, v meziválečném období sídlil v čísle 
35. Po 2. světové válce byl umístěn až do svého uzavření 22. 03. 1984 v čísle 40. Nyní spadá 
Mutěnín pod poštovní úřad v blízké Hostouni.  
 
 
Nezvěstice (okr. Plze ň-jih) 
 
Roku 1886 byl v Nezvěsticích otevřen poštovní úřad. Odtud se pošta dovážela do Spáleného Poříčí. 
Místnosti poštovního úřadu byly na několika místech, např. v budově č. 76, kde sídlil poštmistr p. 
Honzík, později v domku č. 140 blíže k nádraží. Od roku 1970 pracuje pošta v nové budově, kde byl 
společně umístěn MNV – dnes OÚ, pošta a místní telefonní ústředna. Dnes nezvěstická pošta 
doručuje poštovní zásilky do 13 okolních obcí pomocí dvou osobních automobilů. Vykonává též funkci 
peněžního ústavu. 
 
 
Nová ves (Frýdlantsko) 
 
Do konce 18. století bylo předávání zpráv velmi pomalé. Vzkazy a dopisy nosili pěší poslové nebo 
jezdili na koních. Nejbližší poštovní stanice byly v Jablonném a ve Frýdlantě.  
Za Marie Terezie a Josefa II. převzal poštovní služby stát. Každé dvě míle měla být poštovní sběrna. Z 
Liberce přes Mladou Boleslav do Prahy jezdil jednou týdně poštovní kočár. 
Od roku 1821 jezdil poštovní kočár také mezi Libercem a Zhořelcem. Od 1. září 1889 byl v Nové Vsi 
zřízen poštovní úřad a od roku 1902 byl zřízen také telegraf. 
Od roku 1904 se poštovní zásilky vozily třikrát denně na nádraží v Chrastavě a odtud naopak do Nové 
Vsi. První vedoucí poštovního úřadu byla Mathilda Netuková, po ní Josef Berner, Anna Schamsová, 



od roku 1926 byl vedoucím Čech Václav Soukup. První telefonní přístroje byly v továrnách například 
Altschul nebo Hanusch. 
 
Nové Město pod Smrkem  (a připojené obce Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště) 
 
1850 – sběrna dopisů přeměněna na poštovní expedici 
1852 – zaveden pravidelný denní odvoz pošty do Frýdlantu 
1874 – povýšení poštovní expedice na poštovní úřad 
1898– v Ludvíkově otevřen poštovní úřad 
. 
Paršovice 
 
- první c.k.poštovní úřad v Paršovicích byl zřízen kolem 
roku 1880        a kancelář byla umístěna u Kučerů č.p.3. 
Po 1.světové válce se poštovní úřad přestěhoval 
ke Klvaňům č.p.20, v roce 1925 byl na poštu zaveden 
telefon. V roce 1931 byla postavena nová poštovní budova, 
na místě domku č.p. 42 (Kulička) vedle obecního hostince, 
nákladem  přes sto tisíc korun, čímž se obec na dlouho 
zadlužila. Budovu využívala také záložna a později (asi 
po r.1954) zde byla třída mateřské školy. Mateřská škola 
a poštovní úřad společně "fungovaly" až do roku 1975, kdy 
se pošta přestěhovala do víceúčelové budovy Obecního 
úřadu. 
 
 
Pozořice - budova „Staré pošty“ v Zámku 
 
Tato jednoposchoďová budova pochází z r. 
1800, fasáda je členěna plošnými lezénovými 
rámy a průběžnými římsami s vystupujícím 
rizalitem.  
V minulosti patřila ke komplexu zámeckých 
budov, ve kterých měli sídlo vrchnostenští 
úředníci, kteří rovněž významně ovlivňovali život 
na vesnici. V letech 1912 – 1968 byl zde 
umístěn poštovní úřad, který je nyní v budově 
obecního úřadu.  
 
Po přestěhování poštovního úřadu do budovy 
nynějšího obecního úřadu se ujal pro tuto 
budovu v obci název „Stará pošta“. 
 
 
Pustějov 
 
V roce 1873 byl v obci na fojtství zřízen poštovní úřad. Prvním poštmistrem byl taky tehdejší fojt 
Jindřich Liebischer. Roku 1916 se pošta přestěhovala do budovy pozdějšího obecního domu a roku 
1929 do dnešní budovy obecního úřadu. Telefonem byl poštovní úřad vybaven v roce 1929 se 
zavedením elektřiny. 
 
 
Olešná (okr. Ho řovice)  - Malá vzpomínka na první poštu v nové republice 
  
Československé. Od samostatnosti naší republiky ČSR jsme byli napojeni na Poštovní úřad ve Sv. 
Dobrotivé, odkud se zásilky donášely pěšky do místní poštovny. Jednou z doručovatelek byla paní 
Šmolíková, úřadovala ve svém domku. Po r. 1945 byl pověřen p. Ladislav Kebrdle, po zřízení 
Poštovního úřadu v budově místní kampeličky, upravené z obytné budovy staré kovárny a provoz byl 



od r. 1956 napojen na okresní Poštovní úřad v Hořovicích. Po zřízení telefonního spojení se 
uvažovalo o propojení  na Sv. Dobrotivou, ale to pro krácení časového provozu jen po dobu úředních 
hodin se neuskutečnilo. V tomto čase mě předseda MNV s. Bedřich Klír požádal, abych dovezl žádost 
na ministerstvo vnitra a požádal o propojení telefonní linky na komárovský Poštovní úřad. Tam jsem 
byl přijat a požádán o vyznačení na velké nástěnné mapě trasu předpokládané linky. Bylo nám ve 
velice krátkém čase vyhověno a za několik málo dnů jsme již přiváželi sloupy s koňskými povozy z 
vagónů hořovického nádraží a cestou jsme jednotlivé sloupy podle určených vzdáleností tam skládali, 
jámy se kopaly zdarma, brigádnicky. Po postavení sloupů byla linka několika odborníky natažena a 
bez časového omezení byla možnost potřebného volání. Toto spojení bylo později položeno do 
výkopu a jeho činnost jest stále potřebná ke spokojenosti obyvatelstva i provozem našeho Poštovního 
úřadu a nové paní poštmistrové upřímně přejeme, aby se jí u nás líbilo ke své i rodinné spokojenosti.   
(p. Mašek Josef st.,  Olešná čp. 6 ) 
 
 
Police nad Metují , budova čp. 76  
 
Od roku 1804 se stal majitelem domu Kristián Pejskar, obchodník a c. k. skladník tabáku. Nás bude 
zajímat, že zde byla za Pejskara umístěna první poštovní expedice, tj. sběrna náchodského 
poštovního úřadu. Jednou týdně tehdy chodil z Náchoda do Broumova pěšky poštovní posel s 
koženým pytlem, ve kterém přinášel a odnášel psaní. V roce 1829 dům zdědila po zemřelém 
manželovi Josefa Pejskarová. K domu patřilo také hospodářství se 4 kravami a na zahradě domu, 
která sahala až k dnešnímu prostranství u Damiánky, stály chlévy a velká stodola. Dům 19.dubna 
1842 při obrovském požáru města vyhořel a ještě ten samý rok byl zase obnoven. Roku 1844 byl v 
tomto domě zřízen první c. k. poštovní úřad v Polici. 
Roku 1848 dům koupila Marie Breuerová, rozená švorčíková, schovanka Josefy Pejskarové. Její 
manžel František Breuer, bývalý koželuh ze Žacléře, zde vedl poštu a měl zde c. k. loterní sběrnu a 
sklad tabáku. Po jeho smrti Marie Breuerová dům pronajala nejprve Františku Lamkovi, rolníku z 
Bezděkova a pak krupaři Floriánu Košťálovi. 
 
 
Přimda  
 
V záznamech je uveden prvně r. 1620. Poštovní služba zde ale musela být už v 16. století. 
R. 1764 byla zřízena jezdecká pošta z Plzně do  Waidhausu. v letech 1847 - 1870 byla pošta 
v majetku hraběte Kolowrata. v té době se zásilky shromažďovaly ve Velkých Dvorcích. Další poštovní 
stanice byla ve Stříbře. Vrchnost si nechala vybudovat telefon z Velkých Dvorců do Stříbra. 
Od r. 1870 do r. 1911 zajišťovala na Přimdě poštovní služby rodina Hufnagelů. Otec, po něm jeho 
žena a nakonec syn. Poštu měli ve svém domě. Dopravu poštovních zásilek ale i dopravu osob z Boru 
až do Rozvadova prováděl od konce 1. světové války majitel autobusu v Boru. Telegraf se dostal 
na Přimdu r. 1883, telefon r. 1929. 
 
 
Palkovice 
 
Poštovní úřad byl v Palkovicích založen roku 1905, v roce 1922 došlo k zavedení poštovní jízdy místo 
do Místku do Frýdlantu. Dále byly zřízeny dvě poštovní schránky. V roce 1925 byl zaveden telefon z 
Místku do Palkovic s hovornou na místní poště. V r. 1927 byla provedena elektrifikace obce, ve 
stejném roce byla zahájena soukromá autobusová doprava na lince Metylovice - Frýdek, v témže roce 
linka Frenštát - Frýdek a o rok později Myslík – Frýdek. 
 
 
Radotín (Praha) 
 
Poštovní úřad byl v obci zřízen v r. 1869, telegraf funguje od r. 1891 a telefonní linka od r. 1897. V r. 
1913 byla pak povolena i druhá telefonní linka. V posledních letech 20. století došlo v oblasti 
telekomunikačního spojení k velikému pokroku a Radotín je již plně telefonizován. Doručování zásilek 
občanům do domů však zůstává v tradiční podobě, pouze tváře listonošů jsou jiné. K těm dřívějším 
patřili např. Hejduk, Morstein, Podzemský či Spilka. 



Rumburk 
 
Budova c. a k. Poštovního a telegrafního úřadu v Rumburku vznikla v letech 1903 -1904. Poštovní 
úřad byl do konce února 1874 soukromou institucí, od 1. 3. 1874 byl zestátněn. Od 1. 1. 1880 byla 
rumburská pošta, spojená s telegrafním úřadem, nejstarší v celém výběžku. 
 
 
Sádek (u Poli čky) 
Poštovní úřad byl v naší obci otevřen 1. ledna 1906. Umístěn byl v prvním poschodí hostince čp 105 u 
Netuků. Do jeho obvodu byla přidělena ještě obec Telecí a osady Jelínek, Maksičky a Kateřinky. 
Později i obec Kamenec. První úřednicí tohoto úřadu byla paní Terezie Macharová, vdova po 
poštmistrovi z Prahy, která tuto službu vykonávala až do roku 1924. V roce 1925 byla na poštovním 
úřadě zřízena telefonní ústředna se službou telegrafní. Byly zřízeny 4 účastnické stanice. Poštovní 
úřad v obci fungoval až do roku 1998, kdy byl dne 1. srpna k velké nelibosti našich občanů definitivně 
uzavřen. 
 
 
Sezemice 
Pošta, telegraf ani telefon v nově jmenovaném městě Sezemice v roce 1834 ještě po mnoho let 
nebyly. Posel docházel každodenně na poštu do Pardubic. Zboží a jiný náklad rozváželi formani 
(později nazývaní povozníci), kteří byli všude vítanými hosty. Poštovní úřad byl v Sezemicích zřízen 
v roce 1869. Od roku 1878 obstarávala spojení Sezemic s okolním světem telegrafní stanice. Dne 13. 
května 1908 byla slavnostně zahájena doprava na první státní automobilové trati Pardubice - 
Sezemice - Holice, zřízená za účelem dopravy poštovních zásilek a cestujících. Od té doby jezdily 
autobusy oběma směry pětkrát denně.  

 
 
Svitavy 
 
Zmapovaná historie svitavské pošty zasahuje až do poloviny osmnáctého století. Nejstarší dosud 
známé doklady se vztahují ke vsi Koclířov. Zde byla v roce 1754 zřízena pošta s dědičným 
poštmistrovským právem. Prvním poštmistrem byl Andreas Schwarz. Roku 1785 byl poštovní úřad 
přestěhován do Svitav. Za dědičné právo poštmistra zaplatil 3000 zlatých Dominik Werner. Později 
poštmistr Werner zajišťoval poštovní spojení s Litomyšlí, Poličkou a Březovou nad Svitavou. Roku 
1850, se začaly používat poštovní známky a k rozvoji pošty přispěla také železniční dráha spojující 
Vídeň, Brno a Prahu. V prvních letech dvacátého století se původní dědičné pošty staly státními, ale 
rodina Wernerů řídila poštu dále. Během první republiky patřila ke svitavské poště i ta v Javorníku a 
Květné. Po mnichovském diktátu v roce 1938 byly okupovány i Svitavy. V té době přibylo ke svitavské 
poště dalších 24 poštoven. Po Druhé Světové Válce se potýkala pošta s personálním nedostatkem. 
Proto vyslalo brněnské poštovní ředitelství do Svitav Karla Plíška, aby dal poštu zase do pořádku. V 
roce 1949 se původní svitavská pošta přemístila z dnešní ulice Tomáše G. Masaryka do budovy na 
ulici Tyrše a Fugnera. Postupně pak byly zřízeny ve městě další pošty - v Hradci nad Svitavou, u 
nádraží a na Svitavské ulici. Poslední jmenovaná se nedávno přestěhovala do nových prostor na ulici 
Větrná 
 



Stará Pošta u Pozo řic 
K obci patří osada Stará Pošta se šesti popisnými čísly. Osada vznikla cca 2 km jižně od Kovalovic 
u nově zbudované císařské silnice Brno – Olomouc za vlády Marie Terezie okolo roku 1760. Jako 
první dům v této lokalitě byl postaven v roce 1760 kovalovský silniční hostinec (dnešní č. p. 108). 
V roce 1785 vznikla v lokalitě další stavba evidovaná jako císařskokrálovský poštovní úřad  pozořický 
(č. p. 109). Od něj se přenesl název Pozořická pošta na celou osadu, i když katastrálně spadala 
pod obec Kovalovice. Pošta i přilehlé pozemky patřily k pozořickému panství rodu Lichtenštejnů. 
Následně byla postavena mýtnice a kovárna. V roce 1879 se poštovní úřad přemístil do Pozořic a pro 
osadu se začal používat název „Stará Pošta“. Stará Pošta je historicky zajímavá také tím, že se zde 
Napoleon před bitvou u Slavkova sešel se svými maršálky k poradě a po bitvě z pondělí 2. na úterý 
3. prosince 1805 zde nocoval. Přijal zde také vyjednavače  rakouského císaře, knížete Jana 
z Lichtenštejna a vyslechl jeho návrh k předběžnému jednání o separátním míru. Dle dostupných 
publikací však není zcela jasné, ve které budově Napoleon nocoval, zda v budově poštovního úřadu 
nebo naproti v silničním hostinci. Slavkovskou bitvu zde připomíná tzv. Ruská kaplička. Zchátralý 
komplex budov bývalého poštovního úřadu nechal nynější majitel citlivě zrekonstruovat v roce 
1995 tak, aby byla zachována původní podoba usedlosti. V současnosti je zde restaurace v dobovém 
rázu historického interiéru, muzeum vztahující se k Bitvě tří císařů, hotel, školící středisko, koňské 
stáje a jezdecké výběhy.  
 
 
Stráž nad Nisou   
 
Poštovní úřad v obci byl zřízen s povolením c.k. Ministerstva obchodu 29. února 1872 a otevřen téhož 
roku 1. srpna. Od 1. ledna 1902 měl poštovní úřad stupeň II. třídy. Jako první pošmistr byl 2.3. 
1872 jmenován tehdejší starosta obce Wenzel Seibst. Poštovní úřad sídlil v soukromých domech a to 
nejprve v č.p. 119, potom v č.p. 141, č.p. 25 a č.p. 184. Poté byl přemístěn do č.p. 259, kde působí 
dodnes.  
V r. 1998 provedla obec generální opravu celého domu, zařízení pošty bylo přebudováno a vybaveno 
moderní technikou.  
 
 
Střítež nad Be čvou 
 
Obec Střítež se myšlenkou na zřízení samostatného poštovního úřadu zabývala již od roku 1892. „V 
tomto roce byl 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, 
vzdálené od Stříteže tři kilometry,“ připomněl Vladimír Vystavěl z Rožnova pod Radhoštěm, který se 
zabývá historií poštovnictví na Valašsku. 
Žádost o zřízení poštovního úřadu předložilo vedení obce Střítež v lednu 1897stím, že střítežský 
poštovní úřad bude sloužit i pro Vidče jako tak zvaná poslední pošta. „Vedení obce se v žádosti 
zavázalo, že prvých pět let bude obci Vidče přispívat ročně čtyřiceti 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,“ přiblížil historii poštovního úřadu Vladimír 
Vystavěl. 
Výnosem C. K. ministerstva obchodu ve Vídni bylo v srpnu roku 1897povoleno v dnešní Stříteži nad 
Bečvou zřízení samostatného poštovního úřadu a pošta zde funguje dodnes. „Koncem druhé světové 
války, kdy ještě střítežská pošta sloužila ipro obec Vidče, dojížděl tehdejší listonoš pro všechny zásilky 
denně na kole k rannímu vlaku. A telefonní ústředna měla jen osm účastníků, z toho jeden byl ve 
Vidči,“ uvedl z historických materiálů Vystavěl. 
 
 
Syrovice 
 
Poštovní styk našich občanů byl zajišťován pěší, později autobusovou dopravou z Rajhradu. 
Historickým dnem pro naše občany a obec Syrovice se stal 1. červenec roku 1912. V tento den byla 
otevřena a dána do veřejného užívání pošta. Poštovní úřad byl prozatímně zřízen v domě č.p. 22 a  
vedoucím (poštmistrem) byl pan František Kukula z Bojanovic. Listonošem se stal pan František 
Ostříž č.p. 6, který donášel poštu i do sousedních Sobotovic. V roce 1914 byl poštovní úřad přemístěn 
do domu č.p. 130 a po skončení první světové války byl tento úřad instalován v domě č.p. 60, kde měl 



služební byt i vedoucí pošty. Do poštovního úřadu byla 31. prosince 1927 zavedena telefonní stanice. 
Současný poštovní úřad umístěný v obecním domě má 100 roků a zajišťuje služby pro občany  
Syrovic, Bratčic a Sobotovic a jeho vedoucím je pan Rudolf Kessner. Poštovní doručovatelky pro 
uvedené obce jsou pracovnicemi DEPA 71. Brno 
 
 
Třešť 
 
1790  zřízen poštovní úřad 
1842  vznikla sběrna dopisů, která se zabývala korespondencí, peněžními dopisy a menšími 
zásilkami do váhy 1,5 kg 
1848  místo sběrny dopisů byla zřízena tzv. poštovní expedice 
1871  na poštovním úřadě je zřízena telegrafní stanice s denní službou 
1909  zřízena telefonní ústředna 
 
 
Urbanov (U Tel če) 
 
Zdejší poštovní úřad byl založen již r. 1872 (v Telči r. 1836) a jako jediný na Telčsku dosud slouží i pro 
okolní vesnice. Přesto nikdy neměl vlastní budovu a postupně byl umístěn v č.p. 6 (do r. 1932), č.p. 37 
(do r. 1975), č.p. 24 (do r. 1985), nyní v č.p. 50. 
 
 
Uhlířské Janovice 
 
V roce 1850 byl zřízen poštovní úřad. Prvním poštmistrem byl František Horálek. Do roku 1850 
náležely Uhlířské Janovice poštou ke Kolínu, posel docházel dvakrát týdně. 
 
 
Úvaly (Praha – východ) 
 
V roce 1754 vznikla v Úvalech poštovní stanice v hostinci U Českého lva. Tehdy na vídeňské silnici 
pošta zastavovala v Běchovicích, Úvalech i v Českém Brodě. V roce 1854 byl v Úvalech založený i 
poštovní úřad. 
 
 
Veselíčko 
Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Milevsku č. 3/1893: 
Vyhláška , 
týkající se z řízení poštovního ú řadu ve Veselí čku.  
             Dle sdělení c. k. poštovního a telegrafního ředitelství v Praze vstoupí ve Veselíčku  poštovní 
úřad v činnost dnem 15. února 1893, který se dopravou psaní a jízdní poštou obírati a zároveň co 
sběrací místo poštovní spořitelny sloužiti bude. Spojení s poštovní sítí bude pozůstávající denně třikrát 
mezi Bernarticemi a poštovním úřadem Veselíčko-Branice nádraží jízdní poštou udržovati. 
            Dodávací okrsek nového poštovního úřadu ve Veselíčku pojímá v sobě osady Bilina, Červená, 
Jetětice a Honsu, Jílovský mlýn, Mašek, Pazderna, Pepřil, Saník, Šimek, Křižanov, Laňka, Libeňák, 
Stehlovice, Soudný, Veselíčko, Prachov, Branice. 
            Což tímto ve všeobecnou vědomost uvádím. 
            C. k. okresní hejtmanství v Milevsku, dne 9. února 1893.  
 
 
Vísky u Letovic 
 
- Poštovní  úřad  a  sběrna poštovní spořitelny byla  ve  Vískách  otevřena 1. září 1896. Poštovním 
výpravčím se stal, po šesti měsíční praxi u poštovního úřadu v Letovicích a po složení poštovní 
zkoušky v Brně, místní řídící učitel Jan Matoušek.  



- Roku 1897 založil Jan Matoušek místní knihovnu, která měla při svém zrodu 40 knih, za 7 roků pak 
již 257 knih. 
 
 
 
Vratěnín   
 
Pošta ve Vratěníně byla už v roce 1575 za císaře Rudolfa II. důležitým bodem spojení Vídně s 
Prahou. V této době již vedla přes Vratěnín poštovní trasa, i když první písemná zmínka o poštovní 
stanici v obci je až z roku 1632. O dvacet let později byla zřízena poštovní linka z Prahy do Brna právě 
přes vratěnínskou stanici. Až výstavbou císařské silnice z Prahy přes Jihlavu, Moravské Budějovice a 
Znojmo do Vídně v roce 1749 ztratila poštovní cesta přes Vratěnín na významu. K částečnému znovu 
oživení vratěnínské pošty došlo v roce 1855, kdy zde byl opět zřízen poštovní úřad, který zajišťoval 
doručování do nedaleké Písečné, do Jemnice a Drosendorfu. Pošta v této budově sídlila až do roku 
1947, pak se přestěhovala do jiného objektu, kde je dodnes.  
 

 
 
Vražné 
 
Poštovní úřad Vražné byl zřízen za C.K. Rakousko-Uherska v roce 1894 pod názvem Postamt Groß 
Petersdorf bei Zauchtel. 
Prvním "poštmistrem" (listonošem, poslem, doručovatelem) byl zdejší rodák Ferdinand Teichmann , 
a to až do roku 1913. Poštu přebíral na železniční zastávce Mankovice, na trati Suchdol nad Odrou - 
Budišov nad Budišovkou. Trať byla zprovozněna v roce 1891. Od 1. února roku 2014 provozuje 
poštovní přepážku ve stávajících prostorách obecního úřadu obec Vražné jako PARTNER České 
pošty. 
Pošta v obci Vražné tak přetrvává dále. 
 
 
Vysoký Újezd 
 
Po vzniku ČSR v r. 1918 poštovní spojení s naší obcí obstarával poštovní úřad v Dušníkách (Rudná). 
Od 1. ledna 1926 byl Vysoký Újezd přidělen do obvodu poštovního úřadu v Tachlovicích, odkud denně 
přijížděl listonoš na kole a kromě dopisů tímto způsobem doručoval i balíky. Samostatný poštovní úřad 
byl ve Vysokém Újezdě zřízen v roce 1957. Pošta byla umístěna v č. p. 1, tedy v zámku na návsi, 
vchod byl z průčelí zámku a byl poněkud barbarsky vytvořen z původního okna (viz obrázek vlevo). 
Místnosti tam byly nevyhovující, studené a vlhké. Po dohodě pošty s Národním výborem se sdružily 
finanční prostředky a v roce 1978 se začala stavět nová společná budova, která byla 20. prosince 
1980 slavnostně otevřena a uvedena do provozu. 



 
Ta má v přízemí poštu a v prvním poschodí dnes Obecní úřad, původně Místní národní výbor. 
Hodnota díla tehdy byla 916 tisíc korun (viz obrázek vpravo). Prostory pro poštovní úřad byly 
zredukovány a z jedné místnosti pošty je v současné době školní družina.  
 
 
Zlaté Hory 
 
1550 - 1560 hornická činnost ve velkém rozkvětu. Od Hlucholaz směrem ke Zlatým Horám se razila 
štola Tří králů o délce takřka 6 km. Na místě dnešní fary ve Zlatých Horách stál mincovní dům, kde se 
razily zlaté a stříbrné mince. Zavedením poštovní služby na cestě z Vratislavi do Olomouce byla 
zřízena řada poštovních stanic, např. Grotkow, Nisa, Zlaté Hory, Andělská Hora atd.. 
1586 - poprvé zmínka o poštovním úřadě ve Zlatých Horách. 
1632 - prvním písemně doloženým poštmistrem ve Zlatých Horách byl Johann Georg Nentwig. 
Současně byl královským výběrčím daní a starostou města. 
1650 - z tohoto roku je známá městská pečeť s textem: "Sigillum civitatis Cukmontensis". Poštmistrem 
ve Zlatých Horách je Georg Pfitzner. 
1656 - poštmistrem ve Zlatých Horách je bratr hornického hejtmana David Rudolf Handtke z Prudníku, 
po něm jeho švagři Nentwigové. Mincovna je odvezena do Nisy. 
1692 - císařským poštmistrem je Sebastian Peschel. Po něm Franz Carl Nentwig, který byl povýšen 
do šlechtického stavu "von Eichenfeld", byl starostou města a současně i císařským výběrčím cla. 
1766 /8.6./ - navštívil město při své cestě po jesenicku císař Josef II. s doprovodem generálů. Byl 
ubytován na staré poště. Poštmistrem byl Heissig. 
1794 - poštmistrem se stal Franz Simon. 
1808 - poštmistrem je velkostatkář Vinzenz Richter. Jeho nástupcem pak Konrád Richter. 
milenkou do Ameriky. 
1858 - 1859 - za působení starosty Johana Metznera čítá město Zlaté Hory 529 domů s 4 101 
obyvatelem. Jsou zde mimo jiné: 1 poštovní úřad 
1862 /1. 9./ - byl ve Zlatých Horách zřízen telegrafní úřad. 
1937 - otevírá se státní muzeum v budově staré pošty. 
 
 
 
 


