
12 π FILATELIE  4/2016

1 : 5 - a přesto o 17 metrů výše

hlavou chy bí mezera pod
označením státu, ta měla
být alespoň tak široká,
jako ta nad nápisem na
dolním okraji. Hnědý hlu -
botisk dobře barevně do-
laďuje rytinu, zato červený
je odbytý – autorka gra -
fické podoby si zjevně ne-
ohlídala jemnost jeho ra-
strování, takže logo je
vpravo rozostřené a dolní
nápis je složen z pouhých
bodů. Potíže nastaly
zřejmě i při tisku, alespoň
na exemplářích, které
jsem měl k dispozici, jsou

v bílých plochách viditelné tmavé body a slabé šikmé
rysky, jako důsledek nedokonalé práce stíracího za-
řízení v rotačním lisu Wifag (zda v hlubotiskové či
ocelotiskové věži jsem nezkoumal).

FDC jako celek půso -
bí zdařile, kresebná vý-
zdoba vlevo vychází z
dávných propagačních
materiálů, dámský stře -
víček na vyšším pod-
patku je zřej mě v kom -
binaci plát na a kůže,
pánská polobot ka je
celokožená. Ra zítko je
jedno duché (což pova -

žuji za klad) a výstižné, vytknout mu však lze nejednot -
nou podobu písmene „B“ – na známce má správně
nedotažené konce obou ob -
loučků ke středu, v razítku jim
naopak mezery scházejí.

Sám Tomáš Baťa by nejspíš s
vytknutím chyb na své známce
souhlasil. Nakonec snaha o
zlepšení byla trvalou součástí
jeho úsilí. FB

Název emise: Technické památky - 125 let Petřínské
rozhledny a lanové dráhy na Petřín

Den vydání: 16. března 2016
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezi-

národním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč – č. 879 (ČP) 
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTr v barvě vínové + HT v barvě žluté
Tisková forma: 2x (30 + /8 + 2x 2K/)
Papír: fl-an2
Náklad: 600 tis. + 20 tis. SL
FDC: OTp v barvě fialovomodré; Tisk: PTC, Praha
Náklad FDC: 3.500 

Téma dobré, rytina zdařilá, vhodná nominální
hodnota, ale stěží pochopitelná barva pozadí známky.
Chápu, že žlutá má nejspíš evokovat papír dobového
technického výkresu (tomu nasvědčuje chybějící
pozadí – zejména stromy, ale i panorama Prahy pod
kopcem), ale zase tak dávno to nebylo, navíc ne-
zobrazujeme výkres, ale objekt, takže tam měla být
spíše modrá – prostě obloha za jasného srpnového
dne, kdy byla v roce 1891 rozhledna otevřena. 

Dnes bereme Petřínskou rozhlednu za samozřejmou
věc, ale když se nad ní zamyslíte, ukáže vám víc, než
jen kouzelný výhled na panorama České kotliny. Dobu
jejího vzniku běžně vnímáme jako tak trochu směšnou,
šosáckou a zpátečnickou. Tyhle přívlastky dostala za
první republiky, snad aby se ukázalo, oč je lepší a po-
krokovější. Nemluvě o dnešku, kdy se na ty více než
sto let vzdálené časy díváme optikou filmů s Vlastou
Burianem a povídek Jaroslava Haška. V nich jsou
úřednici a všelijací hodnostáři bez výjimky nafoukaní
pitomci, s nimiž není žádné pořízení, obyvatelstvo se-

stává z omezených malo měš -
ťáků, hledících si jen svých
břich, z udřených dělníků, a
na venkově z rolníků, kteří se
zajímají jen o svůj prospěch.
Bylo to tak ale opravdu? Pří-
běh Petřínské rozhledny na-
značuje, že ne. Ukažme si to
na faktech.

V roce 1889 byla otevřena
pro veřejnost Eiffelova věž v
Paříži, bylo to u příležitosti
Světové výstavy, konané na
oslavu 100. výročí Francouz-

ské revoluce. Téhož roku tam vyrazila výprava čítající
363 členů Klubu českých turistů. To přece něco vy-
povídá o síle tehdejšího spolkového života u nás! Paříž-
ská rozhledna je nadchla natolik, že ještě cestou zpět
se ve vlaku dohodli, že v Praze postaví podobnou, i
když menší, a že by měla být rovněž otevřena u pří-
ležitosti jubilejní výstavy, plánované na rok 1891.
(Smělý záměr!) A nezůstali jen u slov. Založili Družstvo
pro výstavbu Petřínské rozhledny, vybrali mezi sebou
více než tisíc zlatých (na naše peníze odhadem něco
kolem 300.000) a oslovili veřejnost s nabídkou po-
dílových listů v hodnotě 50 zlatých (řekněme 15.000
Kč), ke shromáždění celkové částky 32 tisíc zlatých
(odhadem deset milionů dnešních korun). Za necelé
dva roky sehnali pozemek, nechali vypracovat pro-
jekt, získali stavební povolení, sjednali dodavatele kon-
strukce a stavebních prací – a shro máždili potřebné
peníze. Na jaře roku 1891 započaly výkopové práce
(základy jsou hluboké 11 metrů) a za pět měsíců byla
rozhledna dokončena! To všechno v té dávné směšné
době, na kterou se dneska díváme svrchu. Neměli by-
chom ale spíš těmhle svým předkům složit kom-
pliment? Vždyť dneska bychom za tu dobu neukončili
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ani diskuzi, jestli se má něco na tak expo novaném
místě vůbec stavět! Nemluvě o ochotě lidí složit se na
takový projekt, pružnosti úředníků, památ kářů a
stavebního odboru, o zemních pracích, výrobě kon-
strukce a jejím smontování … A k tomu je třeba přičíst,
že s rozhlednou Družstvo vybudovalo i lanovou dráhu
z Malé Strany na Nebozízek, zajišťující dopravu náv-

štěvníků rozhledny (slouží
dodnes a ročně prý pře-
praví neuvěřitelné dva
miliony cestujících!). 

Nebyli ti naši předkové
spíše pašáci? Vždyť stačí
srovnat, jak dopadla je -
jich Jubilejní výstava, a
jak ta naše, o sto let poz -
ději, v roce 1991. A to
prosím v době všeobec -
ného nadšení nad ne-
dávno nabytou svobo dou
a pádem komunis tické
diktatury. 

Připomenout tedy tu
sto dvacet pět let vzdále -

nou dobu na poštovní známce je určitě namístě.
Současně se to však stalo v duchu Cimrma nova
humoru - ač se emise nazývá 125 let Petřínské roz-
hledny a lanové dráhy na Petřín (a dokonce je to i ti-
skacím písmem uve de no na známce), o lanovce na ní,
na razítku a FDC není ani zmínky! A proč Cimrmanova?
Inu proto, že v suterénu rozhledny je mu - a jeho vy-
nálezům - vyvěnována malá expozice.

Kresebná výzdoba obálky dne vydání sestává z
ryteckého přepisu technického výkresu rozhledny,
velmi podobného tomu na znám -
ce (což působí po někud nedo -
myšleně – když výkres, měl se
týkat lanov ky). Razítko je hezké, s
ozdob ným detai lem konstrukce,
případným secesním písmem,
vše jednoduše zarámováno do
minima listického čtverce.

Na závěr se sluší objasnit trochu nesrozumitelný
titulek. Petřínská rozhledna je vlastně zmenšeninou té
pařížské, v poměru 1 : 5 (cca 60 : cca 300 metrům výš -
ky), přesto je její vrcholek o 17 metrů výše. Jak je to
možné? Snadno – pokud nevycházíme z výšky konstruk -
ce, ale z té nadmořské (ta je prostě v Praze vyšší).   FB

Nebylo to spíše téma pro Vlastní známku?
Název emise: Spojený ústav jaderných výzkumů

v Dubně – 60 let
Den vydání: 16. března 2016
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezi-

národním až do odvolání 
Hodnota: 27 Kč; kat. č. 880
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Ziegler
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 50; Papír: fl-an-OF
Náklad: 500 tis.
FDC: OTp; Rytec: Václav Fajt
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.700 ks

Když jsem se dozvěděl o záměru vydat příležito-
stnou poštovní známku k 60. výročí založení Spojené -
ho ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, cítil
jsem, že je to chyba. Ne kvůli tématu nebo dislokaci,
ale proto, že jde typicky o téma a výročí, jemuž by měla
být věnována známka vlastní – tedy taková, kterou si
zaplatí objednavatel a umístí na ni, co
se mu líbí. Kdyby šlo o výročí
padesáté (se silně přihmouřenýma
očima) nebo sté, řek něme. Ale še-
desáté? Kolik takových příležitostí by-
chom našli – a nikoho ani nenapadne
žádat, aby k nim ministerstvo prů-
myslu a obchodu vydalo známku.
Považu ji to za chybu (a mož ná i
pohodl nost) Komise pro přípravu
emis ní ho plánu poštov ních známek
MPO, z níž by si měli její členové vy-
vodit poučení. 

Na druhé stra ně je
třeba říci, že sama
znám ka je zdařilá, do-
slova hezká, ve své (pro
laiky) obsa hové nesro -
zumi tel nosti obecně sro -
zu mi telná, krásně vytiš -
tě ná. Na FDC je dobře
vyvážena mini ma listic -

kou rytinou zobrazující us po řádání elektronů 117. prvku
Menděle jevovy tabulky, který byl v Ústavu SÚJV Dubna
v rámci rusko-americké spolupráce objeven před sedmi
lety (jmenuje se Ununseptium, zkratka Uus, a jde o
umělý prvek, který se v přírodě ne-
vyskytuje, praktické využití prozatím
nemá). Razít ko je rovněž jednodu-
ché, bohu žel až příliš, ve srovnání s
propraco vanou kres bou známky
vypadá jako odbyté. 

Na závěr se musím vrátit k titulku. Nelze mít za zlé,
když se někdo – v tomto případě čeští vědci spolu-

pracující s Ústavem – snaží prosadit
do emisního plánu své téma. Od toho
je ale už zmíněná Komise MPO, aby
závažnost takové ho návrhu po sou -
dila, a to v souvislostech, a podobné
návrhy odkázala na možnost objed -
nání Vlastní znám ky. Ty přece byly k
těmto úče lům zavedeny. Namísto
toho však vyšla známka vymykající
se silně emisní tradici posledního
desetiletí, která zabrala místo jinému
tématu, jež by si zařazení zasloužilo
více. FB


