
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korespondenční lístek z roku 1880 adresovaný majiteli Dolních Bludovic 
Moritzovi Rohrmannovi. Lístek byl odeslán z Opavy. 
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V 18. století za vlády Marie Terezie a Josefa II. 
vznikalo na našem území nejvíce poštovních úřadů. 
V roce 1755 byla vytvořena poštovní cesta z Vídně do 
Lwowa a 1784 pak další, která vedla z Olomouce do 
Těšína. Tyto dvě cesty měly společné, že se křižovaly a 
spojovaly v Dolních Bludovicích. A právě proto zde 
došlo 4. května 1785 ke zřízení poštovního úřadu. Byl 
otevřen v domě u císařské cesty v místech dnešní ulice 
Elišky Krásnohorské. Prvním poštmistrem se stal Karel 
Josef Steiner. Původně se chodilo pro poštu do Těšína 
pěšky, později se už jezdilo na koňských povozech. 

Rubrika - Havířovské sochy  
 

SLUNEČNÍ HODINY 
 

Autor: Miroslav Rybička 
Místo: Havířov-Město, Mánesova ul. před bývalou zvláštní školou 
Popis: Socha je z lipovského mramoru, usazená na betonovém 
podstavci. Dílo bylo instalováno u příležitosti slavnostního 
otevření školy v roce 1978.     
  

13. číslo/únor 2015 

Počátky poštovních služeb se datují již do 
starověku, kdy historicky první poštovní záznamy 
byly na hliněných tabulkách v Mezopotámii a na 
papyru v Egyptě. Z počátku byly zprávy předávány 
ústně, později byly ty nejdůležitější zaznamenávány 
písemně, a to ve službách krále, šlechticů a soudů. 
Později vznikla pošta i soukromá pro kupce 
a obchodníky. V českých zemích započal rozvoj 
poštovnictví v 9. století, kdy je doloženo poselství 
knížete Rostislava k byzantskému císaři Michalovi do 
Cařihradu s žádostí o vyslání věrozvěstů slovanské 
liturgie. 
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Zcela vpravo stojí před hospodou Na růžku 

tehdejší poštmistr Oskar Haluška - 1910 

 

Nejstarší pohlednice z Dolních Bludovic. Na litografii z roku 1899 je vyobrazen zámek, 

katolický kostel sv. Markéty a evangelický farní kostel  

 

Nejstarší pošta v Dolních Bludovicích se 

nacházela na dnešní ul. E. Krásnohorské 

(mapa stabilního katastru z roku 1836)  
 

  

Budova staré pošty na letecké mapě z roku 

1947 

 

 

 

V současné době se nachází 
budova pošty na ul. Jurije Gagarina 
vedle prodejny Renault. 

(Kamil Křenek) 

V roce 1796 byla pošta přemístěna 
na zámek v Dolních Bludovicích 
a poštmistrem se stala Anna 
Karolína Seegerová Radocká 
z Radoče, které v této době náleželo 
celé panství. Dalšími poštovními 
správci byli Bohumil Lebrecht 
Traugott z Radockých (1816-1819), 
František Feorster z Felsenburgu 
(1819-1838) a Jiří Gurniak, který je 
nejspíše nejznámějším poštovním 
správcem. V letech 1838-1865 byl 
také zároveň majitelem Dolních 
Bludovic. Nechal přestěhovat poštu 
do domu č. 209 u císařské cesty. 
V roce 1848 projížděl Dolními 
Bludovicemi císař František Josef I. 
směrem do Lwowa a na místní poště 
se přepřahal jeho povoz. Na této 
cestě ho až do Těšína doprovázel 
právě Jiří Gurniak. Vybudováním 
železniční dráhy se začaly poštovní 
zásilky přepravovat vlakem, a proto 
byla pošta nakonec přesunuta do 
stanice Šumbark. Poštovní úřad 
Dolní Bludovice byl v roce 1864  

opět zprovozněn a poštmistrem se 
stal Pavel Gazda. Za pár let 
následovala Eleonora Gazdová 
(1871-1910) a v letech 1910-1914 
Oskar Haluška. Většího významu 
se dostalo poštovnímu úřadu až 
v období první světové války. 
V letech 1914-1921 sloužil jako 
poštovní správce pan Nesvadba 
a po něm Bohumil Sladký 
z Michálkovic, který zde sloužil až 
do roku 1946. V roce 1938 při 
obsazení Dolních Bludovic 
Polskem se změnila pošta na 
polskou a v roce 1939 za německé 
okupace zase na německou. Také 
se měnily názvy pohlednic i úřední 
razítka. Po válce se opět změnila 
na českou poštu. Vznikem nového 
města Havířova pak byla pošta 
přejmenována na Havířov IV. a od 
roku 1973 na Havířov II. Poštovní 
úřad v domě č. 209 sloužil až do 
konce 90. let, kdy byl na nějakou 
přechodnou dobu přesunut do 
domu u evangelického kostela. 
 

  

Poštovní razítka Dolních Bludovic z roku 

1905 a 1945 

 


