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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Hezká známka na podzim
Název emise: Železné hory - CHKO
Den vydání: 12. 10. 2016
Platnost: ode dne vydání ve styku

tuzemském i mezinárodním až do
odvolání 

Hodnota: 16 Kč; kat. č. 905
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Liniová rozkresba známky a rytina FDC: Martin Srb
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 50 
Náklad: 1 mil.
FDC: OTp v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.700 ks

Kdo by neměl rád podzim! Samozřejmě ne ten s
lezavou zimou a plískanicemi, ale v podobě dohasí -
najícího babího léta, kdy listy zlátnou a červenají, ale
ještě neopadávají. Přesně tuhle atmosféru vystihl Adolf
Absolon na známce věnované Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Železné hory. Ty se nacházejí v severní
části Čes komo ravské vrchoviny, částečně i na území
Pardu bického kraje, v jihozápadní části Kraje Vysočina
a na severo západě okrajově zasahují do Středních
Čech. Nejvyšší, až 700 metrů, jsou v okolí Hlinska.
Název Železné hory pochází z dávných dob, kdy se
zde dolovala železná ruda. Mluví o nich už Zbraslavská
kroni ka, která uvádí jejich latinský název Montes ferrei.
Těžba železné rudy, později také pyritu a manganové
rudy probíhala v minulosti na více místech hor, napří-
klad v okolí obcí na Pardubicku.

Chráněná krajinná oblast Železné hory byla zřízena
vyhláškou v březnu 1991 a pokrývá poměr ně velké
území Železných hor. Jsou tu bohaté smíšené lesy s

mnoha místy zachovávajícími si původní ráz s pestrou
geologickou skladbou. Podložím patří k nejstarším na
území Česka. Nachází se tu mnoho vzácných a
chráněných druhů rostlin a živočichů, mezi nimi na-
příklad řada památných stromů starých i stovky let,
velkolistá lípa v Klokočově je stará dokonce snad tisíc
let! Některé lokality CHKO jsou součástí evropského
projektu NATURA 2000. V roce 2012 došlo k vyhlášení
Národního geoparku Železné hory, který nyní kandi -
duje na zapsání do seznamu geoparků UNESCO.

Na známce nám autor představil Lovětínskou rokli se
starohorními rulami, vlevo jsou na obzoru zříceniny
hra du Lichnice. Podzimní atmosféru připomínají buko -
vé lesy na svazích, s měděnými listy ro manticky se
odrážejícími od stmívající se oblohy. Uprostřed hezké -
ho obrazu je vzdálená krajina kolem řeky Doubravy.
Skvělému vyznění známky napomáhá velmi podrobná
liniová rozkresba, evokující dojem rytiny. Pochválit je
třeba i vzornou práci Poštovní tiskárny cenin.         FB

Už třetí výplatní známka s námětem fauny - a opět skvělá
Název emise: Výplatní známka - Vlha pestrá
Den vydání: 12. 10. 2016
Hodnota: 20 Kč; kat. č. 908
Rozměr známkového obrazu: 19 x 23 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Tisk: PTC, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 100; Náklad: 3 mil.
FDC: nebyla vydána

Že to odpovědné činitele nenapadlo dříve! Po dlouhých
řadách výplatních známek s nejrůznějšími tématy, více i méně
hezkými, se konečně rodí řada věnovaná tématu, které se líbí
snad každému: zástupcům fauny. Po velkoryse pojatých Ota -
kárcích a rostomilé rosničce, je zde první příslušník ptačí říše,
a hned jeden u nás nejkrásnějších - Vlha pestrá. Tento středně
velký, pestře zbarvený pták je to nezaměnitelný dlouhým, dolů
zahnutým zobákem. Žije v otevřené krajině, v níž si buduje ve
strmých stráních hnízda v norách. Je to pták stěhovavý, od nás
odlétá na zimu třeba až do Jižní Afriky, vlhy žijící v Asii zimují v
Indii. V ČSR bylo hnízdění vlh poprvé zaznamenáno v polovině
minulého století u Lednice na jižní Moravě. Od poloviny 80. let
se vyskytují na jižní a jihovýchodní Moravě pravidelně, jinde jen
ojediněle. Vlh u nás přibývá, zatímco před třiceti lety se jejich
počet odhadoval na 10 párů, nyní jich je prý snad 20x tolik. V
přírodě je však našinec hned tak nespatří, to spíše na obrázcích
nadšených fotografů přírody, kteří nám však místo výskytu vlh
určitě neprozradí (a je to tak i lepší, alespoň nebudou rušeny).

Hezký malý ptáček (dokonce dva) na hezké malé známce se
„Knotkům“ opravdu povedl. Čím nás asi překvapí příště?    FB


