
 

Jak staré jsou staré pohlednice  
 
Obrázek a na rubu místo pro adresu a text. Takový typ pohlednice se ustálil až koncem  
19. století. Nejdřív u nás1 přišel v roce 1869 na svět prostý korespondenční lístek. Byla na něm na-
tištěná dvoukrejcarová známka,  lístek měl jednu stranu určenou jen pro adresu a druhou čistou pro 
sdělení. V  Rakousku-Uhersku byly během prvních tří měsíců prodány skoro tři miliony korespon-
denčních lístků.  Postupně se nabídka jednoduchých lístků rozšířila. Byly to například objednané fi-
remní přítisky, na kterých kromě adresy a emblému firmy mohl být i reklamní slogan. Bez obálky 
se posílaly prosté kartonové lístky ještě dlouho.  

Dopisnice na obrázku byla odeslaná v září 1899. 
„Má dobrá milá slečno! Vřelý srdečný dík za 
psaníčko.“ Že by milostná korespondence? Ne. 
U podpisu není slůvko „Váš“, ale protože si lís-
tek zajisté nejdřív přečte domácí paní, je po-
slední věta nepřímo určená právě jí: „Upřímně 
Vás líbá a pozdravuje a milostpaní uctivě ruku 
líbá Vaše A.“  
Podle secesního rámečku je možné do  přelomu 
století zařadit i předtištěnou pozvánku. Dočkala 
se reprintu a tak ji opět používají některé mysli-
vecké spolky. 

 

„Maximálně seriózní badatel by musel být neu-
stále na zahraničních cestách a na návštěvách  
u sběratelů, vlastnících exempláře popisované  
v literatuře. Ověřováním a srovnáváním tako-
vých exemplářů a vyhledáváním dalších by se 
pak mohl co nejvíce přiblížit skutečné historii 
pohlednice a koresp. lístku.“      (Milan Degen2) 
 
Takové ambice, neřkuli možnosti nemám. Proto vo-
lím jen nezávazné vyprávění, které je pro mě užiteč-
né svou nutností vyhledávat fakta, poznávat souvis-
losti a poučit se.  
 

Prudce rostoucí obliba obrázkových dopisnic byla příležitostí pro malíře a příval pohlednic se už 
přirozeně dělil na pozdravné, blahopřejné a jubilejní. Ty první s obrázky měst, ty druhé hlavně 
s motivy Vánoc a Velikonoc.  Narodila se nová sběratelská vášeň, filokartie. 
  
Alba na pohlednice byla sama o sobě krásnou řemeslnou prací. V době zmíněné konjunktury po-
hlednic, která se v podstatě kryla s dobou secese, byly desky značně silné, vycpávané vatou, obvykle 
potažené sametem a ozdobené nejrůznějšími motivy v duchu tohoto uměleckého slohu. Byly to také 
ozdoby tlačené z plechu, často mosazného a potom třeba i ručně malovaného. Tyto ozdoby - např. 
různé ženské hlavičky, rostlinné motivy - se pak lepily na samet. Desky byly i  z pravé, většinou ba-
revné kůže s ručně vyrytými či strojně vytlačenými obrázky, obvykle ještě kolorovanými. Byly to 
opět nejrůznější motivy, doplněné plastickým textem, většinou i zlaceným: “Pozdrav z dáli”, “Gruss 
aus …” apod.   (Milan Degen3) 
 
Musím připomenout, že významný podíl na rozmachu opravdu kvalitních (nejen) českých pohled-
nic měl vynálezce hlubotisku Karel Václav Klíč (* 31. 5. 1841  Hostinné, † 15. 11.1926 Vídeň). 
 

                                                
1 Rozumí se v Rakousku-Uhersku, které úředně vydalo koresp. lístky jako první v Evropě.  
2 Kromě citace také text na této stránce převážně čerpá z jeho stati “Historie pohlednic“ na www.starapraha.cz/ 
3  Z článku „Coffee Table Books“, Rodopisná revue 1/2005, s. 26. 



 

Prostá pohlednice bez dopro-
vodného textu: Liboc a Bílá 
Hora. Raná kresba Antonína  
Kubáta, nar. 1885 v Ruzyni.  
Vánoční a velikonoční pohledy 
jsou k dohledání až z pozděj-
ších dob, ale dobře známé jsou  
např. pohlednice k příležitosti 
Jubilejní zemské výstavy 1891, 
kterých byl – hádám až stotisí-
cový náklad.  Mně se líbí jubi-
lejní pohlednice „C. a k.4 pě-
chotní kadetní škola“ v Praze 
na Josefském náměstí (dnes 
nám. Republiky), která prošla 
poštou 12. září 1898.   

 

 
 
 
Poslední obrázek by patřil k prvnímu odstavci, 
kde je řeč o přítiscích. Ale bude to taková pěk-
ná tečka za tím naším případem. Lístek s vr-
cholem Sněžky je v odborné literatuře považo-
ván za nejstarší českou pohlednici. Berme to 
s rezervou, vždyť ji tiskli Němci. U nejstaršího, 
poštou prošlého exempláře se uvádí datum 22. 
červenec 1873. Zdá se, že ač posílání pohlednic 
poněkud upadá, sběratelství se opět vrací.  
                                   BT, Rodopisná revue 2019 

                                                
4 Něm. K. u k. – kaiserlich und königlich 


