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Orbis Pictus-celý svět na obrázcích. 

Narodil jsem se v roce 1943 ve východočeské Litomyšli.Toto krásné město jsem však vlastně 
navštívil  a na vlastní oči uviděl až ve svých 65 letech.Dětství a školní léta jsem pak prožil na 
periferii města Pardubic.Snad jako každý kluk jsem začal sbírat  poštovní známky,později žiletkové 
obaly a také nálepky ze zápalek.Procvičoval jsem si i zeměpis,který byl mým oblíbeným 
předmětem.Zájem o zeměpis a dějepis,jsem zdědil po mamince . 
Ve 13 letech mě maminka donutila abych rok chodil do kurzu angličtiny.Tam jsem se naučil základy 
této řeči a později jsem byl rád,že alespoň něco využiji. 
O phlednice jsem poprvé zavadil na průmyslové škole chemické.Náš profesor dějepisu sbíral 
pohlednice a my žáci jsme mu vždy,když nás vyvolal k tabuli položili na katedru pár pohlednic. 
Byl to jako úplatek  a doufali jsme v lepší známku.Dějepis mě bavil a neměl jsem to zapotřebí,ale 
pohlednice jsem mu také nosil.V pozdějších letech,jsem trochu litoval,jaké ,,skvosty,, jsem mu 
nosil.Byly to krásné pohlednice a už tehdy se mě velice líbily. 
Doopravdy jsem začal pohlednice sám sbírat po základní vojenské službě 1962-4 .To mě vítr zavál 
na brigádu do ostravských dolů. V Ostravě jsem už dávno zapustil kořeny. 
Z počátku to byly pohlednice většinou černobílé ze společnosti Pressfoto a Orbis Praha.Tehdy se 
daly koupit i  celé, pěkné soubory pohlednic ze zahraničí,měst,Olympijských her a pod.Pohlednice 
jsem začal lepit do fotorůžků do velkých alb.Abych rozšířil svou sbírku,začal jsem využívat adres 
sběratelů,které občas vytiskly v denníku Mladá Fronta.Tak jsem konečně mohl využít mé základy 
angličtiny.Pomalu jsem se zdokonaloval v psaní dopisů a rozšiřoval jsem sbírku.Sháněl jsem i jiné 
adresy  a adresáře sběratelů ze zahraničí.Pohlednice jsem třídil nejdříve podle světadílů a jak 
pohlednic přibývalo, třídil jsem i podle zemí.Mou snahou bylo získat pohlednice ze všech zemí 
světa a to se mě asi po 15 letech podařilo. 
Byl to zlatý věk pravého sbírání.Vzpomínám na první pohlednici třeba Liechtensteinu nebo 
Andorry.Byl jsem šťastný jako malý kluk když jsem je držel v ruce.Tehdá se nikam nejezdilo a 
člověk musel několikrát napsat na pošty,vlády,království,guvernéry než nějaká pohlednice 
došla.Dnes je to směšné,vše je dostupné.Také si vzpomínám,když jsem chtěl pohlednici od 
norského cestovatele Heyerdahla,tak jsem mu několikrát psal,ale neodpvěděl.Poslal mě pohlednici 
z Velikonočního ostrova, až když jsem mu poslal čistou chilskou známku na odpověď.Tu jsem zase 
musel sehnat od filatelistů.Pro rozšíření sbírky jsem také navštěvoval burzy sběratelů které byly 
konány postupně na několika místech Ostravy.Za posledních 25 jsme s manželkou navštívili na 30 
zemí Evropy,Afriky i Asie a tam jem si také koupí pohlednic,rozšířil svou sbírku. 
 
Později jsem k zeměpisným pohlednicím začal sbírat i tématické pohlednic jako Olympijské 
hry,doprava,kosmos,pivařské,ženy, a pod.Ve své sbírce mám také album specielních 
pohlednic,různých rozměrů,tvarů,materiálů jako 
dřevěné,celuloidové,sametové,textilní,kožené,kovové, s vůní ,se semínky  rostlin,s jantarem,s 
mušličkami,s květy,světélkující a pod.Největší pohlednici mám 40x 25 cm a nejmenší 4x3 
cm.Podařilo se mě zkompletovat pohlednice map, kapitolů všech jednotlivých států USA a všech 
presidentů USA.Také mám pohlednice všech preidentů Československa a České republiky. 
Později jsem stará alba zlikvidoval a začal jsem pohlednice zařazovat do kancelářských pořadačů, a 
pro přehlednost ,každý světadíl ,jiná barva.Manželka mě pomáhala s titulky názvů zemí a míst .Po 
,,sametové,, revoluci se objevily pěkná alba na 600 ks pohlednic a začal jsem  Raritní ostrovy dát 
do těchto foliových alb.Stihl jsem jich nakoupit asi 20 ale pak se bohužel přestaly dovážet,což jsem 
velice želel. Dnes je velký výběr ale dost dražších alb. 
Na různá témata jsem také pořádal výstavy pohlednic pro děti ze škol a často i na pracovišti.Těšilo 
mě podělit se o radost s ostatními. 



 

 

Později jsem se dal i na sbírání i starých pohlednic,především měta Ostravy a Pardubic.Také 
pouliční ruch a zajímavé události této doby,jako sokolské slety,olympijské hry.I a II světová 
válka,panovnické rodiny a pod. 
 
Nejstarší pohlednici mám z roku 1897 a korespondenční lístek z roku 1874. 
Stal jsem se členem Klubu sběratelů pohlednic ORBIS PICTUS  ,který sídlí v Brně.Čas od času jezdím 
na místní burzy.Byl jsem i členem Klubu sběratelů kuriozit v Praze,kam jsem také dojížděl na burzy 
Pohlednicové sekce.Dnes se již z finančních důvodů těchto burz nezůčastňuji. Často jsem  i 
přispíval do časopisu Zpravodaj .V 80 a 90 tých letech se každoročně v tomto časopise vydávaly 
statistiky předních sběratelů  a to v oblasti pohlednic Oceánie,Karibiku a Raritních ostrovů a území 
světa.Až do roku 1991 jsem se umístňoval na předních i prvních místech místech mezi 
Československými i Evropskými sběrateli. Dvakrát jsem byl v Ostravském rozhlase na besedě o 
mém sbírání,v roce 1985 jsem každý týden příspíval články a pohlednicemi do Ostravského 
Večerníku.To bylo trochu honorováno a za celý rok jsem si ,,pomohl pár stovkami korun.Také tady 
mě manželka pomáhala s psaním článků,na psacím stroji. 
V roce 2004 u mě natáčela Česká Televize jeden z dílů,,Toulavá kamera,,Tam jsem se naopak 
honoráře nedočkal a  ani náhrady za velké osvětlení při natáčení.Dokonce mě neposlali ani 
slíbenou videokazetu s pořadem.Náhodou jsem si pak pořad nahrál při opakování pořadu 
v televizi. 
Později se sbírání velice zkomercizovalo a dnes už je jen otázkou financi,kolik si kdo může dovolit 
koupit pohlednic nebo si pro ně jen zajet,či zaletět do všech koutů světa.Ale i dnes patřím snad 
mezi přední sběratele moderních pohlednic.Vyrojilo se i spoustu nových vydavatelů 
pohlednic,kteří ve světě nafotí snímky a po návratu vyberou nejlepší a pak sami vydávají 
pohlednice. 
V současné době navštěvuji Sběratelské burzy,které se každý měsíc konají V Ostravě na Černé 
Louce.Tam mohu vyměnit,koupit,prodat své přebytky. 
Trochu se potatil starší syn,vášnivý cestovatel po českých hradech zámcích a tvrzí,rozhleden a 
skalních měst.Sbírá pohlednice této oblasti a tak si můžem doplňovat sbírky.Zeměpis a dějepis zase 
asi zdědil po mne.Mladší syn je spíše machr přes sport,jak aktivně ,tak pasivně. 
Hokej a fotbal jsou jeho domény. 
Po příchodu počítačů a Internetu jsem si zhotovil kompletní databáze pohlednic,kterých mám 
momentálně evidováno 47 000 ks.Mám všechny země světa a dále evidovaných 3700 ostrovů 
celého světa.U každé pohlednici ,mám údaje země,místo,firma,která pohlednici vyrobila,číslo a 
místo v albu,kde ji mohu najít.Ideální by bylo mít databázi i obrazově ale je to časově velice 
náročné naskenovat 47 000 pohlednic. 
I tak mě to velice pomáhá ve vyhledávání pohlednic,zařazování,pro různé statistiky apod. 
 
 

Na ukázku  přikládám pár 
článků a foto o mé sbírce 
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. Ještě bych se chtěl zmínit o vzniku 
pohlednice.S vydáním první poštovní známky v roce 1840 se nejprve 
posílali různé kartičky,přáníčka a postupně  
se na ně malovaly ,či tiskly obrázečky a později se začaly tisknout Dopisnice čili Korespondenční 
lístky.Ty se konečně v roce 1869  dostaly do prodeje  s pohlednicemi.Za první tři měsíce se jich 
prodalo na tři miliony a o pět let později na více než miliardu.První pohlednice z našeho území byla 
vydána 1873 a byla to pohlednice Sněžky.Do roku 1903-4 se používaly pohlednice ,kde zadní strana 
byla celá vyhražena pro adresu,tak zvané-,,dlouhé adresy,,Nebylo kam psát vzkazy a tak se psalo 
na okraje i na obrazovou stranu.Poté se adresní strana rozpůlila a polovina zadní strany byla 
určena na psaní vzkazů.Tak je to doposud 
 
 

  
 dlouhá adresa 1869-1904 
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Ještě pár článků a obrázků o mé sbírce. 
   
 

 
 
 
S přibývajícím věkem,si někdy říkám,,má to cenu ještě dál sbírat?,,Nikdo  tu vášeň po  mně 
nezdědí,sbírka se asi rozprodá,nebo skončí ve sběrně papíru.Ale zase mě to sbírání přinášelo 50 let 
příjemné zábavy,poučení o zemích a lidech celého světa.Zdokonalil jsem se 
v zeměpise,dějepise,historií pohlednic,trochu v jazycích,poznal jsem na dálku tisíce lidí celého 
světa a osobně spoustu lidí u nás v Čechách. 
Takže budu i po zbytek svého života ,pohlednice i nadále sbírat.Josef Palacký někde napsal,že 
sběratelé jsou ,,kulturní zálohou národa,,Tak snad kapičkou té zálohy,bude i má sbírka. 
 
 
 
 
  
 


