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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Hej mistře, vstaň bystře …
Název emise: Osobnosti 

– Jakub Jan Ryba
Den vydání: 14. 10. 2015
Platnost: ode dne vydání ve

styku tuzemském i meziná -
rodním až do odvolání 

Hodnota: 13 Kč; kat. č. 863
Rozměr zn. obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rytec: Ľubomír Žálec
Tisk: PTC Praha
Druh tisku: OTr v barvě černo-

modré + HT v barvách žluté,
modré a šedomodré 

Tisková forma: 2x 50; Náklad: 750.000
FDC: OTp v barvě černé; tisk: PTC Praha; náklad:

3.500 
Jestli u nás nějaká píseň opravdu zlidověla, pak je to

bez přehánění Rybova Česká mše vánoční. Kdo by ne-
znal její melodii, kdo by nedovedl zabroukat alespoň
prvních několik veršů! V tomhle ohledu Ryba jako skla -
datel nemá konkurenci, snad s výjimkou Smetanovy
Vltavy se zakomponovaným popěvkem Kočka leze
dírou, ale tam jde o opačný případ, kdy se lidová píseň
stala součástí skladby umělé.

Oba zmínění hudební velikáni měli smutný osud,
Ryba doslova tragický, a je vlastně symbolické, že
známka vychází k dvoustému padesátému výročí jeho
narození a současně k dvoustému výročí smrti. V naší
historii je řada osobností, které navzdory těžkým exis -
tenčním problémům po sobě zanechaly Dílo, málo kte -
rá však v takovém kontrapunktu. Snad jen Božena
Němcová navzdory sžírající chudobě dokázala pře-
nést generace čtenářů do světa dobrotivé babičky či
pohádkových postav, Ryba zase svými skladbami
(bylo jich prý přes tisíc!) potěšil duše současníků – a
některé se hrají dodnes.

Jakub Šimon Ryba (tak byl pokřtěn a další jméno,
Jan, začal místo jména Šimon používat až v dospělosti,

přičemž není objas -
něno, proč - snad po
otci, k němuž měl
velmi hezký vztah) se
narodil v roce 1765 v
Přeš ticích, městečku
jižně od Plzně. Zná -
me je i jako poz děj ší
rodiště Josefa Hlávky,
architekta, stavitele a
mece náše (jeho por-
trét vyšel na známce
příležitostné dopisni -
ce v roce 2008), či
Jaroslava Preisse,
význam ného mezivá -
lečného bankéře. (Ja -
ko vystudovaný zoo-

technik nemohu pominout ani slavné plemeno, které
se k Rybovu rodišti váže – přeštické černostrakaté
pra se, které tu má dokonce sochu, přesněji sousoší.)
Rybova rodina byla učitelská, otec byl podučitelem,
skladatelem a regenschorim (hrál v místním kostele na
varhany), dědeček z maminčiny strany učitelem. Učitel-
ství bylo u nás ve druhé polovině osmnáctého století
bídně placeným zaměstnáním, a o podučitelích (což
byli níže postavení učitelé na vícetřídních školách) to
platilo trojnásob! (Trojnásob proto, že podle dobových
pramenů byl jejich příjem zhruba třetinový oproti už tak
mizerně honorovaným učitelům, což stvrzuje i osud
obou Rybů – ten starší zemřel v chudobinci.) Není
tedy divu, že nadaného syna nemohl udržet na studiích
a vybral mu dráhu, kterou dobře znal – aby se i on stal
učitelem. Tak také Ryba mladší působil, po většinu
života v Rožmitále pod Třemšínem, městečku na Pří-
bramsku. Otec třinácti dětí (v důsledku tehdy běžné vy-
soké dětské úmrtnosti jich přežilo sedm) vedle zaměst -
nání našel čas a sílu k rozsáhlé skladatelské tvorbě a
rovněž k obrozenecké činnosti, což se jistě nesetkávalo
s pochopením nadřízených. Hudba, kterou žil, byla
para doxně příčinou jeho tragického konce – nejnovější
badatelské poznatky hovoří o tom, že ztratil chuť k
životu v situaci, kdy místní farář zrušil už sjednanou
opravu beznadějně rozladěných varhan v rožmitál-
ském kostele Povýšení svatého Kříže, na nichž Ryba
po léta hrál a skládal. Snad právě tohle bylo poslední
kapkou v moři problémů, po níž osmého dubna roku
1815 odešel z domova s břitvou v kapse a pod ne-
dalekým kopcem Štěrbina si v lesním zátiší podřízl
hrdlo. Bylo mu pouhých 49 let… Vztah správce farnosti
k Rybovi dokresluje, že jako sebevraha ho odmítl
pohřbít v posvěcené půdě (ač běžně byly podobné pří-
pady omlouvány momentálním pominutím smyslů),
takže byl uložen na vzdáleném morovém hřbitově a
teprve po čtyřech desetiletích mu byl zřízen hrob ve
Starém Rožmitále.

V tamním kostele jsou Rybovy varhany dodnes –
dávno zrestaurované každoročně radostně znějí slav -
nou Rybovou vánoční mší. Sám kostel je spjat i s
dalšími zná mými jmény, počátkem 16. století tu byl
farářem Václav Hájek z Libočan, autor Kroniky české,
v sedmdesátých letech století minulého zase Miloslav
Vlk, pozdější kar dinál a primas český.

Na nové známce je Ryba
zobrazen jinak, než jsme zvyklí
– bez plnovousu, kterým ho
obdařil v roce 1895 na
fiktivním portrétu v galerii
starých čes kých učitelů
Gustav Pták (vychází z něj
i podoba na medailonu na
náhrobku či na medaili od
Marie Uchy tilové-Kučové /au -
torky slav né jednokorunové
mince z padesátých let/). 
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700 let od vzniku nejstarší české rýmované kroniky

Rybovu podobu
totiž neznáme, žádný
jeho portrét se nedo -
choval. Autorka znám -
ky tedy zjevně vyšla z
dochované podobiz -
ny Rybova syna Ar -
nošta, profesora oční -
ho lékařství a děkana
lékařské fakulty. 

Je to šťast ná volba
– rozhodně lepší, než
fantazírování obvyklé
v takových případech,
a trochu v mých očích
vyvažuje, že jinak je
známka po výtvarné
stránce vcelku všední,

nenápaditá (snad až na oblou kovitý nápis, ten je
originální), a rozhodně se o ní nedá říci, že by posu -
novala naši známkovou tvorbu kupředu. Eva Hašková
je přitom na tomto poli zkušeným tvůrcem a například
loňská známka k výročí opavského muzea se jí vy-

sloveně povedla. Nadšen nejsem ani rytinou, Ľubomír
Žálec předvedl už lepší výkony (například na slovenské
známce Bazilika v Šaštíně z roku 2012).

Nakonec by možná bylo lepší, kdyby místo portrétu
(který stejně neznáme) byl pro obraz známky použit
motiv kresebné výzdoby na obálce prvního dne, s
Rybovým působištěm-kostelem, viděným z neobvyklé
strany, rozvrzanými klávesami jeho milovaných varhan
a betlémskou hvězdou symbolizující jeho nejslavnější
skladbu. Rozhodně to není první případ, kdy je „levá
strana“ FDC zdařilejší (výtvarně i rytecky), než samotná
známka, kterou má doplňovat.  

Razítko je příjemně jednoduché,
s Rybovým autogra mem; z
řady známých autorka vy-
brala ten s dekorativní smyč -
kou na konci.

A jak skončíme naše za-
myšlení nad novou znám kou?
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale
už teď si v duchu můžeme zanotovat kousek z Rybovy
radostné mše: „Bez všeho honem prodlení, běžme
tam, kde to libě zní …“ FB

Název emise: Dalimilova kronika
Den vydání: 14. 10. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzem-

ském i mezinárodním až do odvolání 
Hodnota: 21 Kč; kat. č. 864
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Ziegler
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF 
Tisková forma: 4x 50; Náklad: 500.000 
FDC: OTp v barvě černé; rytec: Václav Fajt; tisk: PTC

Praha; náklad: 3.500 

Říkáme-li v titulku 700 let od vzniku, není to docela
výstižné, ve skutečnosti nevíme, kdy přesně Dalimilova
kronika vznikla - navíc to byl jistě mnohaletý proces.
Historikové jen uvádějí, že záznamy v ní končí v roce
1313 či 1314, ale se sedmisetletým časovým odstupem
samozřejmě nebudeme malicherní a letošní známku
přivítáme jako připomínku kulatého výročí.

Nejde o první tuzemský záznam české historie
(Kosmova kronika je výrazně starší a po ní byly se-
psány i jiné), ale prvenství drží, pokud jde o formu – je
první psanou česky ve verších. Originál kroniky se ne-
dochoval, známe ji tedy jen z pozdějších opisů, ze-
jména českých, ale i přeložených do němčiny či latiny.
K jejich rozšíření u nás jistě přispěly autorovy vlas -
tenecké postoje a neskrývané zaujetí proti cizím vlivům
a zejména německé kolonizaci Českých zemí pod-
porované posledními Přemyslovci a pak Lucemburky.
Dnešní přepjatá snaha o politickou korektnost mnohdy
zakrývá skutečnost, že českou historií se táhne více
než tisíciletý antagonismus česko-německý, že naši
předkové, od Dalimila po Havlíčka1) (a i před prvním a
po druhém jmenovaném) považovali za největší ne-
bezpečí právě tohoto mocného souseda. 

A nešlo jen ohrožení vojenské,
TGM v této souvislosti už v roce
1918 v knize Nová Evropa jasno -
zřivě napsal: „Svo body trhu může
být využito sil nějším k nemenší
porobě slab šího než války; ba k
porobě horší, demoralizující.“

Přičteme-li k tomu, že od po -
čátku osmého století ohrožují různou měrou Evropu
islámské nájezdy (v rozmanitých formách), vidíme na
dnešní situaci, že historie se opakuje. To samozřejmě
věděli i naši předkové, a proto v nehledanými slovy
1) „Němec a Maďar od jakživa nepříznivi byli Slovanu a

Slované jakožto lid mírný podlehli všude těmto zuřivým
protivníkům svým, uvedeni jsou od nich do tuhého pod-
danství, a po mnohá století museli, těžce trpíce, sloužiti
ke slávě podmanitelům svým. Němci pohltili již nesmírné
země od Slovanů obývané a poněmčili je ukrutnými, ne-
lidskými prostředky. Nám, českoslovanskému kmenu,
hlav ně ale Čechům, Moravanům, Slezanům vždy jako
škůdcové ve všem překáželi a nepřáli nikdy oddechu, ale
celá naše historie jest ustavičný boj náš proti Němcům,
usilujícím o to, aby sobě nás podmanili… Maďaři rovněž
tak Uhry opanovali, a všem tam bydlícím Slovanům těžké
jho na šíje uvalili, z kterého se nyní teprva na svobodu do-
máhají. Slovanské svaté právo tito dva národové až do
dnešního dne nohama šlapali, a jak se chovají nyní,
když moc naše vzrostla, když se moc naše vyrovnala
našemu právu? – Uznávají nyní naše právo a křivdu nám
učiněnou, jsou hotovi ji napraviti, vedle nás poctivě co
rovní vedle rovných bydleti? Nejsou. Oni zůstávají vždy
staří vlci a celý rozdíl jest ten, že nyní, když nás mocí ne-
mohou v poddanosti své udržeti, ovčí kůži přes sebe pře-
hodili. A tato ovčí kůže jest radikalismus, demokratie. …
Němci chovají se nyní tak, jako by jen oni sami celou
svobodu a demokratii na světě pachtovanou měli.“ (Karel
Havlíček Borovský, Národní noviny, 1848.)




