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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Název emise: Pražský Hrad 
– Hans von Aachen: Hlava dívky

Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzem-

ském i mezinárodním až do odvolání 
Hodnota: 34 Kč; kat. č. 850
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Miloš Ondráček 
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách černá, červená,

okrová, hnědá a modrá
Tisková forma: PL 4 
Náklad: 108.000 (27.000 PL)
FDC: OTp v barvě hnědé; tisk PTC Praha
Náklad: 3.600

Když jsem viděl návrh letošní známky z obnovené
emise Pražský Hrad, hned se mi vybavila jiná, skoro o
půlstoletí starší, ze série Umění 1966 – Kupeckého
portrét Františky Hedviky Wussinové v ryteckém pře-

pisu Jiřího Švengsbíra. Té
bylo v roce 1716 třináct let,
malba vznikla u příležitosti
jejího biřmování a známka
vyšla rovných 250 let poté.
Františka byla dcerou rytce
Jana Wussina, pražského
měšťana, jehož rodina
vlastnila dům U Wussinů v
Masné ulici; bez zajíma -
vosti není, že se dochoval i
jeho portrét, dílo Kupec -
kého současníka a kolegy

Petra Brandla. Františka se později provdala za purk-
mistra Starého Města pražského Václava Fridricha z
Friedenbergu, na nějž máme v Praze trvalou památku
- poprvé se tu za něj začaly číslovat domy.

Nyní tedy Švengsbírův nástupce (alespoň v mých
očích jím je), o bezmála generaci (přesněji o patnáct
let) mladší Miloš Ondráček připravil jiný dívčí portrét,
rovněž půvabný, o němž se na známce mnoho ne-
uvádí, a tak si ho nyní přiblížíme. Stejně jako v před-
chozím případě nejde o výřez, ale o rytecký přepis
celého obrazu, a i u něj má zpodobněná dívka jméno
- je jí autorova nejstarší dcera Marie Maxmiliána von Aa-
chen (malíř měl sedm dětí, z toho dvojčata Johana a
Regina zemřela v kojeneckém věku a jsou pohřbena v
pražské katedrále sv. Víta). Mariin portrét vznikl zhruba
sto let před Františčiným, rovněž v Praze, kde se do-
choval do současnosti. Datován je do roku 1612, a
kdyby známka vyšla před třemi lety, připomněli by-
chom tak 400. výročí jeho vzniku. Aachen se oženil v
roce 1596, takže dceři Marii mohlo být v době vzniku
portrétu zhruba 13 let, tedy stejně (nebo podobně) jako
Františce Wussinové.

Malířovo příjmení von Aachen odkazuje na původ
jeho rodiny, která pocházela z města Aachen (česky

Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí
Cáchy) ležícího na západě
Německa, u hranic dnešního
Beneluxu. Zname ná vlastně
Jan z Cách. Narodil se ale v
Kolíně nad Rýnem v polovině
16. století (přesný rok naro -
zení není znám, uvádí se roz -
mezí 1552-6) a zemřel o še-
desát let později v Praze.
Jako malíř se vzdělával v
Kolíně, Antverpách a Itálii,
přes zakázky v Bavorsku do-
putoval do Prahy, kde se
roku 1592 stal dvorním malí -
řem císaře Rudolfa II. Získal
přitom výjimečné privilegium,

že zpo čátku nemusel sídlit přímo u pražského dvora,
aby mohl dokončit své malířské zakázky v Mnichově.
Jak bylo tehdy obvyklé, mimo malířkou činnost se za-
býval i obchodem s uměním, je doloženo, že se podílel
koupi řady významných obrazů, například Dürerovy
Růžencové slavnosti do Rudolfových sbírek. O dů -
věrném vztahu k panovníkovi svědčí, že v jeho služ -
bách počátkem 17. století dokonce jako diplomat
cestoval po evropských panovnických dvorech s
úkolem vyhlédnout mu nevěstu. V Praze Aachen bydlel
přímo na Hradě, kde získal takzvaný Podybníkovský
dům (č.p. 10), mezi Zlatou uličkou a Jiřskou ulicí. Byl
povýšen do šlech tického stavu a pobíral roční plat
200 a později dokonce 400 guldenů (pokud šlo o
dukáty, představovalo to skoro jeden a půl kilogramu
zlata, v přepočtu na dnešní ceny tedy zhruba nějakých
jeden a půl milionu korun). Po Rudofově smrti zůstal
Aachen ve službách jeho nástupce Matyáše I., jehož
portrét jako českého krále rovněž vytvořil. 

Na rozdíl od data narození, datum malířova úmrtí
známe, bylo to 4. března 1615, takže nová známka při-
pomíná 400. výročí jeho skonu. Kde byl pohřben, však
nevíme, uvádí se chrám sv. Víta (kde v arcibiskupské
kapli probošta Hory je znakový náhrobník jeho matky
a dcer) nebo už zaniklý kostel sv. Jana v Oboře pod
malostranským Jánským vrškem. Třetím místem, kde
je připomenut, je kostel sv. Salvátora v Mnichově, kde
mu náhrobek nechala zřídit jeho vdova Regina.

Miloš Ondráček grafickou úpravou známky po-
kračuje v odlišné podobě emise Pražský Hrad od
tradičního Umění, a tentokrát se k portrétu vzdušné za-
sazení hodí. Hutné tmavé pozadí v bílém orámování
zdůrazňuje vystupující portrét (který je světlejší, než na
obraze, to však způsobují ztmavlé laky), název státu a
informace dole jsou zřetelné, ale neruší. Snad jen
umístění razítka s manýristicky pojatými ženskými po-
stavami mělo být jiné, takhle na FDC zakrývá nominální
hodnotu (to však není věc tvůrce, ale výroby).

V levé části FDC je detail z Aachenovy kresby Pallas
Athéna uvádí Malířství k Apollónovi a Múzám ze sbírek
Moravské galerie v Brně (resp. možná ze stejnojmen -
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ného grafického listu, který podle ní vyryl Aegidius
Sadeler) – samozřejmě v ryteckém přepisu M. On-
dráčka. Ze stejné kresby je i detail ženských hlav v
razítku. Malou zajímavostí je, že zatímco hlavy razítku
jsou transponovány podle předlohy, kresba na FDC je
zrcadlově převrácená, aby byla orientována ke středu
obálky. Díváme-li se na obálku dne vydání jako celek
(k čemuž nás mimochodem nabádá nová anketa O
nejkrásnější FDC roku), její součásti jsou ve správných
proporcích a kresebná výzdoba rozměrem i vhodně
zvolenou světlou barvou nezastiňuje samotnou
známku, jak se u našich FDC někdy stává. 

Co tedy říci závěrem? Snad jen: Zdařilé!               FB

Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého!
Název emise: Krásy naší vlasti: 

Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí
Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzem-

ském i mezinárodním až do odvolání 
Hodnota: 17 Kč; kat. č. 851
Rozměr známk. obrazu: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách žlutá, modrá, červená,

zelená a černá
Tisková forma: PL 8; Náklad: 168.000 (21.000 PL)
FDC: OTp v barvě zelené; PTC Praha; Náklad: 3.500

Slova uvedená v titulku měl zvolat Přibík Kocovský na
slavného husitského vojevůdce, jehož lidé právě
obléhali hrad Rabí. Ten odpověděl Jsemť!, ale holého
nekryl – nezavřel si hledí helmy, což neměl dělat, pro-
tože velitel posádky poté, co se přesvědčil, že míří na
správnou osobu, vystřelil šíp a vrchního hejtmana při-
pravil o druhé oko. Bylo to roku 1421, Žižka stál pod
hrušní u hradní brány a jistě litoval, že Rabí, které o rok
dříve už jednou obléhal, nejen nesrovnal se zemí, ale
dokonce ušetřil jeho majitele. Inu, za dobrotu na že-
brotu, i když ani toto fatální zranění nezabránilo
charizmatickému stratégovi v dalších úspěšných
taženích. Rabský incident známe z řady dobových
pramenů, zejména z Husitské kroniky Vavřince z
Březové, Z Historie české Enaea Silvia Piccolominiho
(pozdějšího papeže Pia II.) či anonymní Kroniky velmi
pěkné o Janu Žižkovi. Podání se v detailech liší, někdy
se uvádí, že šíp zasáhl kmen hrušně a Žižku oslepila
odlétlá tříska, v každém případě Rabí toho dne
vstoupilo do české historie a dodnes je zmiňováno v
učebnicích dějepisu. 

Před těmi bezmála šesti sty lety to přitom byla téměř
novostavba, první zmínky o hradu jsou z roku 1380, kdy
patřil Rýzemberkům, potomkům rodu Drslaviců a poz -
dějším říšským hrabatům. Po Půtovi Švihovském z
Rýzmberka, horlivém katolíkovi a nejvyšším zemském
sudím, zůstala na Rabí díra ve stropě, kterou prý vypálil
ďábel, když jeho duši v roce 1504 odnášel do pekla. Byl
to nejspíš opravdu pa douch, o jeho krutosti totiž vypo -
vídají pověsti spojené i s dalšími jeho hrady, například se
Švi ho vem. Měl nechat zazdít ně kolik žen, včetně tří

chův, a dokonce upálit skupinu
řemeslníků, kterým dlužil za
provedené stavební práce. Na
druhé straně Rabí přestavěl a
značně rozšířil, a za jeho správy
vzkvétalo i podhradí, pro které
dosáhl po výšení na město. Ale
protože je mnoho povolaných a
málo vyvolených, jeho synové
už tak úspěšní nebyli, do-

končováním přestaveb se zadlužili a o hrad nakonec při-
šli. V šestnáctém století se na něm vystřídalo několik
majitelů, od století sedm náctého rozsáhlý objekt zvolna
pustnul, a když ho počátkem 18. století koupil pasovský
biskup Lamberk, byl už neobyvatelný a dokonce vy-
hořel. Lidé z okolních vesnic ho využívali jako zdroj
stavebního materiálu, takže podléhal nařízení císaře
Leopolda I. o zboření pustých hradů. K tomu nakonec
nedošlo, ale stavba i tak spěla k zániku. Rabí vlastně za-
chránil vzrůstající romatizující zájem o památky, který se
u nás začal projevovat ve druhé polovině 19. století. Už
tehdy se na hrad vydávali turisté, kterých prý bylo časem
tolik, že to ohrožovalo bezpečnost návštěvníků i stav
zříceniny. Byly proto provedeny zabezpečovací práce a
vytyčena prohlídková trasa. V roce 1920 Jindřich
Lamberk Rabí za symbolickou jednu korunu prodal
Spolku pro zachování, udržení a zabezpečení historic -
kých, umělec kých a církevních památek v okresích
strakonickém, sušickém, horažďovickém, kašpersko-
horském a volyňském v Horažďovicích (zkráceně
označovaném též v Pošumaví). Nebyla to od něj žádná
dobročinnost, po pozemkové reformě bylo obtížné
financovat předepsanou péči o zchátralé a nic nevy -
nášející památky, takže se jich majitelé snažili zbavit.
Spolek byl založen už v roce 1913 a jeho činnost se
měla zaměřit především na Rabí. Za Velké války to
samozřejmě nebylo možné, ale už v roce 1921 spolek
jako nový majitel zříceniny započal s jejím zabez -
pečením a opravami. V tom ho podporoval stát, který
přislíbil přispívat částkou 10.000 Kč ročně po dobu
deseti let. Další příjmy plynuly ze vstupného, prodeje
průvodce, pohlednic a ze sponzorských příspěvků. 

V polovině padesátých let spolek předal hrad do
správy státu (o nedobrovolnosti není pochyb – bylo to
v  rámci plošné likvidace spolkového života), který jej
prohlásil za národní kulturní památku. V sedmdesátých




