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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Druhá pochodeň – po Husovi Jeroným
Název emise: Osobnosti – Jeroným Pražský
Den vydání: 20. 1. 2016
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezi-

národním až do odvolání 
Hodnota: 17 Kč; kat. č. 874
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 50 
Náklad: 500.000
FDC: OTp
Rytec: Bohumil Šnejder 
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.500 ks

Jaký to musel být neobyčejný člověk! Vzdělanec v
době, kdy většina lidí byla negramotných, cestovatel v
časech, kdy jet přes nejbližší les bylo nebezpečné
dobrodružství, jazykově nadaný diplomat, schopný se
domluvit na cestách v mnoha zemích tehdejšího světa.
Jeroným Pražský. Narodil se kolem roku 1379, kdy
nově založená Univerzita Karlova za sebou měla teprve
tři desetiletí existence. Jako syn zámožné pražské ro -
diny na ní později studoval a poznal tady o něco
staršího Husa, s nímž ho pak spojil společný tragický
osud. Jako bakalář pokračoval ve studiu na slavném
Oxfordu, a už jenom cesta tam je pro nás dnes už
těžko představitelnou výpravou. Předpokládá se, že
právě on z Anglie do Čech přivezl Viklefovy reformátor-
ské spi sy, kritické ke katolické církvi. Netajil se
sympatiemi k jeho názorům a propagoval je při svých
cestách po univerzitách v Německu, Rakousku a
Francii. Byl nepochybně bystrý a akademicky zdatný,
získal na nich totiž tři tituly mistr (tedy vysokoškolský
učitel, dnes by se asi řeklo docent nebo profesor). To
by určitě stačilo ke spokojené a zajištěné existenci, ale
jeho zjevně nepokojný duch ho vedl na další výpravy.
Bylo mu něco přes dvacet, když se vydal do Svaté
země, aby navštívil Jeruzalém a viděl místa spojená se
životem a mučed nickou smrtí Ježíše. Před třicítkou
učil na teologické fakultě pražské univerzity. Dostal se
do sporů s německými mistry, kteří si na jeho reformní
názory stěžovali, zakázali je šířit a Viklefovo učení pro-
hlásili za kacířské. Jeroným se tehdy spolu s Janem z
Jesenice vydal za králem Václavem IV. na hrad Točník
a vyjednali vydání Kutnohorského dekretu (1409),
kterým Češi získali při rozhodování na univerzitě pře-
vahu nad cizinci (poměr by stanoven 3:1). Pro školu to
mělo fatál ní následky, odešli z ní všichni cizinci a počet
vyučujících i studentů se rázem snížil snad o 80 pro-
cent. Univerzita však byla počeštěna a vlastenci to
vnímali jako velké vítězství národní věci. Jeroným dál
cestoval, v roce 1410 byl ve Vídni uvězněn jako kacíř,
podařilo se mu však uniknout. O tři roky později se vy-
pravil do Polska, Litvy a Ruska, aby poznal tamější
pravoslavnou církev. Do Prahy přinesl informaci, že je
v ní běžné přijímání pod obojí, což se pak stalo

součástí požadavků našich církevních reformátorů.
Když byl v Kostnici uvězněn Jan Hus, vypravil se na
koncil i Jeroným, aby se ho zastal. Nepodařilo se mu
však prosadit Husovo propuštění, naopak sám byl
uvězněn a jako kacíř vydán církví světské moci, která ho
odsoudila k upálení. K tomu došlo 30. května 1416, ne-

celý rok po Husově popravě, hra nice
přitom stála na stejném místě. Zpráva
o procesu z pera jeho přímého
účastníka Poggia Braccioliniho z
Florencie se dochovala, takže víme,
že Jeroným vystupoval na veřejných
slyšeních velmi přesvědčivě, z tak -
tických důvodů se v bezvýchodné
situaci po ročním věznění zřekl re form -

ních názorů, ale nakonec tento svůj ústupek odvolal. Po
odsouzení se do poslední chvíle choval statečně, a to i
v posledních okamžicích svého života. Bylo mu přitom
tehdy pouhých šesta- či osmatřicet let…

Nová známka vychází jako připomínka 600. výročí
smrti velkého církevního reformátora. Na rozdíl od loň-
ské Husovy není tak dramatická, nepřipomíná
Jeronýmův mučednický konec, ale ukazuje ho jako
učitele a vzdělance. Její podoba je historizující i
moderní současně, ale ve mně vydání vzbuzuje
rozporuplné pocity. Na jedné straně jsem rád, že je
osud této velké osobnosti naší historie připomenut, i
když si nemyslím, že by ji to výrazněji pomohlo vy-
zdvihnout z pozapomnění, do nějž v moderní době asi
u většiny národa upadla. Na straně druhé si říkám, že
se to stalo nepromyšleně a jaksi „do počtu“ – vždyť už
jenom nominální hodnota 17 Kč (pro zásilky v tuzem-
sku do 100 g) známku vzdaluje běžnému poštovnímu
používání. Pro takový případ měla být použita hodnota
13 korun, a pro sedmnáctikorunovku spíše květina,
stavební sloh nebo něco podobného. Jako pozitivní
vidím, že známka svou podobou vybočuje z určité
uniformity naší známkové tvorby, což ale někdo může
naopak považovat za chybu (určitá spřízněnost po-
doby je celkem běžná u řady zemí, a když vidíte na-
příklad známku Belgie, Británie, Holandska, Finska,
Švýcarska atd., po-
znáte ji většinou na
první pohled, aniž
byste museli číst ná -
zev státu). O kreseb -
né výzdobě FDC web
České pošty uvádí, že
„Představuje atmo-
sféru univerzity, zo bra -
zuje Jeronýma, jak
přednáší studentům a
předkládá podnětné
otázky. Je osvícen
světlem shůry, svět lem
hledání pravdy. Světlo
však prochází gotic -
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Matlafousku, k noze!

kou kružbou, naráží na středověká dogmata, tříští se.
Podobně narazily Jeronýmovy názory na hradbu
předsudků a to ho stálo život.“ Já žádné tříštění ne-

vidím, kresba i rytina mi připadají
řemeslně dobře provedené, ale
fádní. To neplatí o razítku, které na-
opak srozumitelnou zkratkou –
hořícím obsahem knihy – nejlépe
vystihuje téma emise.

Když se tak ohlédnu po předchozím textu – a obecně
i po každoročních emisních plánech a především po
stále klesajících nákladových číslech, možná by se
měli odpovědní pracovníci vydavatele i České pošty za-
myslet, zda vůbec jdeme správnou cestou. Mají snad
známky suplovat učebnice dějepisu? Neměli bychom
se víc zaměřit na současnost? Pokud chce pošta při -
táhnout veřejnost i podniky k hojnějšímu využívání
listovní přepravy, neměla by jim nabídnout témata,
která jim budou blízká a budou se jim líbit? Nejsou i
dnes, nebo v nedávné minulosti, osobnosti, které by si

zasloužily zvěčnění na poš -
tovních známkách? A nejen ty,
které nás už opustily, ale i
osobnosti žijící, inspirující,
které něco dokázaly. Strnulá
úcta k majestátu zobrazení na
známce je přeci vlastně směš -
ná! Země, které bychom rádi
napodobili v mnoha směrech,
od ekonomiky přes politickou
kulturu po stav soudnictví,
klidně na známkách přinášejí
portréty žijících osobností,
úspěšných v kultuře, sportu,
módě a dalších oborech, které
lidi zajímají. Třeba devatenáctileté populární zpěvačky,
pětadvacetiletého básníka nebo mladého fotbalového
reprezentanta. Proč by to nešlo u nás? O žádném
předpisu, který by to zakazoval, nevím. Stačí se jen ne-
bát rozhodnout! FB

Název emise: Štěňata – česká národní plemena
psů: Český strakatý pes

Den vydání: 3. 2. 2016
Platnost: ode dne vydání ve

styku tuzemském i meziná -
rodním až do odvolání 

Hodnota: 13 Kč; kat. č. 875
Rozměr známkového obrazu:

26 x 36 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Daněk
Tisk: PTC, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 2x 50 
Náklad: 750.000 
FDC: OTp 
Rytec: Jaroslav Tvrdoň
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.500 ks

Na Vysoké škole zemědělské v pražském Suchdole
(dneska se jí vznešeně říká Česká zemědělská
univerzita, ale tehdy jí nikdo neřekl jinak, než Hnojárna)
jsem se poprvé setkal s výrazem Horákův laboratorní
pes. Psalo se o něm ve skriptech, ta ale nebyla ilu-
strovaná, takže jsem nevěděl, jak vypadá. Podle názvu
jsem si představoval nějakého chudinku zavřeného v
kleci, třesoucího se strachy, kdy na něm zlí vědci zase
budou dělat nějaké pokusy. Z hygienických i praktic kých
důvodů je asi úplně lysý a podobá se nejspíš velké
laboratorní kryse. Se skutečným „Horákem“ jsem se se-
tkal až o pár let později, to už jsem pracoval jako
redaktor v Zemědělském nakla -
datelství a dohadoval cosi s auto-
rem nějaké publikace, kterému se
tenhle pes motal kolem nohou.
Matlafousek!, napadlo mě oka-
mžitě. Byl totiž naprosto podobný
psímu hrdinovi z Žákovy Bohatýr-
ské trilogie, jak jsem si ho pama -
toval z ilustrací Vlastimila Rady. 

Mám psy rád, zejména ty dobromyslné a
kamarádské, a přesně takový Horákův
laboratorní pes je. Jméno převzal po svém
šlechtiteli, kynologovi Františku Horákovi
(1909-97) z Klánovic. Ten pracoval jako
asistent ve Fyziologickém ústavu Čs. aka -
demie věd a rozhodl se vyřešit obtíže, které tu
měli s pokusnými psy. Šlo totiž především o
psy odložené, nejrůznějších plemen a po -
vahových vlastností. Právě tato nežádoucí
různorodost byla ve vědecké práci překáž kou.
Horák se ji pokusil překonat vyšlech těním
plemene nového. V první polovině 50. let jako
zakladatele vybral dva křížence, v podstatě
voříšky, středně velkou šedou fenu a menšího
strakatého tříbarevného psa. V další generaci

byla k chovu vybrána tříbarevná štěňata s tečkovanými
bílými plochami, s důrazem na hnědý odstín srsti.
Během pěti let se Horákovi podařilo dosáhnout schvá -
lení plemenného standardu, tedy popisu ideálního
jedince nově vyšlechtěného plemene. V roce 1960 bylo
– pod názvem Horákův laboratorní pes – zapsáno do
plemenné knihy Čs. svazu chovatelů drobného zvířec-
tva. (Malá odbočka: ČSSCHDZ se před rokem 1990 do-
konce podílel na vládě /!/ – byl členem Národní fronty
ČSR, stejně jako Svaz českých filatelistů; na rozdíl od
SČSF však na federální úroveň, tedy členství v NF
ČSSR, nedosáhl. V obou případech však šlo o „vládnutí“
ryze formální – stejně jako další v NF sdružené subjekty
oba svazy sloužily jen jako zástěrka diktatury KSČ.) Zá-
měr se podařilo zdárně naplnit, nové plemeno mělo
samozřejmě jednotnou podobu (zejména velikost a
váhu) a vhodnou tělesnou stavbu, vyznačovalo se
klidnou a mírnou povahou, nebylo náročné na péči a
mělo vysokou plodnost. To všechno bylo pro laboratorní
účely důležité. Na Horákových psech se úspěšně
zkoušely nové léky a chirurgické postupy – jednomu
byla dokonce transplantována ledvina. 


