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Za průkopníka ve vydá-
vání vánočních pohlednic 
je považován britský knih-
tiskař Raphael Tuck.

 Mirka Čermáková

Přání bohaté nadílky pod 
stromečkem, všeho nejlepší-
ho v nastupujícím roce, patří 
ke koloritu nejkrásnějších svát-
ků v roce. Někteří lidé, zejmé-
na ti, kteří více pamatují, dávají 
přednost přání formou pohled-
nice, mladší posílají esemesky 
a ememesky prostřednictvím 
mobilního telefonu. 

Prodejci přiznávají, že o 
pohlednice už není takový 
zájem, jako v dřívějších letech. 
„Nejvíce si je kupují starší lidé. 
Především Ladovské Vánoce, 
nebo pohlednice vánoční Třebíče,“ 
informuje Renáta Mijovičová, 
která prodává v malém obcho-
dě na Karlově náměstí.

„Posílám raději zprávy po 
mobilu. Letos jsem koupila jen dvě 
vánoční pohlednice. Pošlu je obě-
ma babičkám,“ prozrazuje stu-
dentka Helena Bendová.

„Pohlednice je mnohem slušnější for-
ma přání hezkých svátků, než pár slov 
bez háčků a čárek přes mobil. Nejra-
ději kupuji pohlednice s obrázky od 
malíře Josefa Lady. Nedokážu si bez 
tohoto rituálu představit Vánoce,“ 
přiznává důchodce Karel Procházka 
z Třebíče.

Jak nám potvrdili na hlavní poš-
tě v Třebíči, poštovní doručovatel-
ky úbytek vánočních a novoročních 
pohlednic nezaznamenávají. Stále 
jich mají plné tašky.

Skotsko začalo s lístky 
Vánoční pohlednice jsou pro 

odborníky, kteří mapují národopis,  

i pro historiky cenným dokumen-
tem vypovídajícím o době, kdy byly 
vydány. Zajímavá je například pub-
likace autorů Jiřího Poláka a práv-
níka Pavla Tregla s názvem Vánoč-
ní pohlednice vyprávějí, která vyšla 
v roce 1999 v nakladatelství Antis v 
Hradci Králové. Pohlednice zachy-
cují období let 1895 až 1925. Prv-
ní vánoční blahopřejné lístky byly 

vydány ve Skotsku v roce 
1841. Poště ale nebyly doru-
čovány samostatně jako 
pohlednice, ale v obálkách, 
ofrankovaných slavnou prv-
ní známkou světa - červenou 
jednopennyovkou. 

Průkopníkem byl Brit
Za průkopníka ve vydá-

vání vánočních pohled-
nic v té podobě, jakou zná-
me dodnes, je považován 
britský knihtiskař Raphael 
Tuck, který v roce 1884 uve-
dl na trh první pohlednici s 
vánočním motivem a před-
tištěným blahopřáním. Zla-
tý věk těchto pohlednic ale 
nastal až v roce 1895, kdy se 
začaly prosazovat také u nás. 

Nejdříve se ujaly ve vyš-
ších vrstvách společnosti, 
zanedlouho je přijal i prostý 
lid ve městech i na venkově. 
Mezi nejoblíbenější vánoční 
postavy patřil Weihnachts-
mann (vánoční muž), sdíle-
ný společně s Rakušany a s 

Němci. 
Dalšími motivy byli andělíčci, Sva-

tá rodina, trpaslíci, zvířátka, zvony, 
stromečky obalené sněhem. Novo-
ročními symboly byli kominíčci, 
prasátka, čtyřlístky, podkovy, pytle 
peněz, poháry se šampaňským, nebo 
alegorie starého unaveného kmeta a 
čerstvého novorozeněte.

KNIHOVNICE z Městské knihovny v Třebíči Petra Jeřábková ukazuje krásnou knihu 
Vánoční pohlednice vyprávějí.  Foto: Mirka Čermáková

Vánoční pohlednice mají svoji historii

16. ročník soutěže Stavba roku 
Karlovarského kraje zveřejnil své 
výsledky. Průmyslová hala WITT E 
získala české uznání za nadstan-
dardní technologické řešení pro-
vozu a dlouhodobý společen-
ský význam pro zaměstnanost 
v regionu.  U zrodu tohoto sta-
vebního projektu doprovázela 
investora DELTA. Architekturu, 
projekci a stavební management 
této 22 000m2 rozlehlé průmyslo-
vé haly svěřil investor právě jí.

Architektonicky nejpřitažlivěj-
ší je zejména řešení administrativní 

budovy, dále kancelářské a konfe-
renční prostory. Samotná průmyslo-
vá hala v Ostrově nad Ohří předsta-
vuje technologicky velmi vyspělou, 
moderní a především bezpečnou 
výrobu. Investor WITT E ACCESS 
TECHNOLOGY s.r.o.  vzhledem k 
povaze výroby vyžadoval optimální 
zázemí především pro technologie 
přesného strojírenství, stejně přes-
né chemické přípravy barev, dále 
lakovnu a konečně výrobu přesných 
plastových výlisků (klik apod.) z 
chemických granulátů, lisovaných 
za vyšších teplot. Další prostory 

továrny zabírají laboratoře, technic-
ké místnosti, přípravny, nástrojář-
ské dílny, sklady a logistický areál. 
„Továrna WITT E představuje provoz, 
kde kvůli nakládání s těkavými a hoř-
lavými barvami nebo s roztavenými 
plasty hrozí zvýšené požární riziko. To 
si vyžádalo specifi cká opatření k co nej-
vyšší ochraně osob a majetku při havá-
rii. Proto DELTA rovněž plnila funkci 
stavebního dozoru pro dosažení maxi-
mální kvality stavebního díla“, doplnil 
majitel Erik Štefanovič.

Rainer Gölz, jednatel společnosti 
WITT E označil halu za jednu z nej-
modernějších průmyslových hal na 

světě a  ocenil architekty především 
za hodnotnou industriální architek-
turu, kterou v DELTĚ jako partnero-
vi získal v jedné ruce spolu se všemi 
souvisejícími projekčními činnostmi 
a stavebním managementem. Jako 
velmi přínosnou investor hodnotil 
formu řízení a koordinace projek-
tu zaměřenou na dodržení stanove-
ných termínů a investičních nákladů. 
Záštitu nad šestnáctým ročníkem 
soutěže Stavba roku Karlovarského 
kraje převzala hejtmanka Karlovar-
ského kraje, Mgr. Jana Vildumetzo-
vá, a primátor města Karlovy Vary, 
Ing. Petr Kulhánek.

Čestné uznání za architekturu
 pro třebíčskou DELTU


