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Před Pragou - Žďár

Problémem je i skutečnost, že ne
vždy se podaří sladit představy
tvůrce výtvarného návrhu s
možnostmi rytiny, zejména u
známek tištěných v kombinaci s
hlubotiskem nebo ofsetem. Rytina
je pak leckdy potlačena, je hůře
rozpoznatelná, místo toho, aby
byla hlavní součástí obrazu. Mám
dojem, že dříve byli tvůrce a rytec
lépe sehraní, vzpomeňme Švabin-
ského a Schmidta, Svolinského a
Jirku, nebo to dokonce byla jedna
osoba (Švengsbír), dnes jsou
takovou dobře sladěnou dvojicí
Absolon-Srb (nebo Knotkovi-Srb, a jistě jsou i další pří-
klady) a na nové známce to je na výsledku vidět.  

Nešťastná je nominální hodnota, připravená ještě
před rozhodnutím o změně poštovních sazeb. Sedm -
náct korun do konce dubna odpovídalo výplatnému za
standardní psaní ve vyšším váhovém stupni, dnes ji ale
vlastně samostatně nevyužijete. Jistou útěchou je, že
tisícům návštěvníků buchlovského hradu snad koruna

navíc nebude tolik vadit a známku
využijí pro své pohlednice.

Kresebná výzdoba obálky dne vy-
dání připomíná píseň zmíněnou v
úvodu, a to nejen notovým zá-
znamem a první řádkou textu, ale
větrem dujícím krajinou, ohýbajícím
stromy a přinášejícím nad hrad
bouřkové mraky. Razítko je jedno -
duché, polymerové (což je u razítek
na FDC standardní), přiměřeně ar-
chaizující podoby, a je v něm zo -
brazena značka cisterciácké kame -
nické huti, s níž se můžeme setkat
na prvním

hradním nádvoří (možná vás
bude zajímat, že huť budovala
i nedaleký Velehrad). 

Shrnuto a podtrženo – celek
je hezký, optimistický, národní,
umělecky i řemeslně dobře
ztvárněný, prostě radost se po-
dívat. FB

Název emise: Česko-slovenská filatelistická
výstava Žďár nad Sázavou

Den vydání: 27. 4. 2016
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 882 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: zn. 4x 50; SL 5x (8 zn+ 2x 2 K)
Náklad: 500 tis. + 17 tis. SL
FDC: OTp
Rytec: Bohumil Šnejder 
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.500 ks

O výstavě ve Žďáru nad Sázavou Filatelie
psala už několikrát – a znovu i v tomto čísle. Není
divu, vždyť jde o akci napjatě očekávanou návštěvníky
i vystavovateli, z nichž mnozí tu budou aspirovat na
 získání kvalifikace na blížící se Světovou výstavu
poštovních známek PRAGA 2018. 

Pavel Sivko, můj oblíbený tvůrce (k dobru mu po čí -
tám i to, že je autorem už ve druhé generaci, podobně
jako Libuše Knotková nebo Pavel Kovářík), navrhl

známku veselou a hravou, neobvyklou
a svou podo bou vybočující z tradice,
současně však na první pohled filate lis -
tickou. Bendova pětihaléřová Holubice
 patří k našim nejběžnějším známkám a
tady dobře sym bolizuje filatelii jako
demokratickou a každému dostupnou
zálibu. R-nálepka z dob Rakousko-
Uherska upomíná na poštovní historii,
zoubkované je i logo výstavy s frag -
men tem českého heraldického lva a
slovenského kříže, ba i číslo nominální
hodnoty, označení měny a samotný
název výstavy. Vše nápaditě vsunuto do

pásek zásobníku, a ne těch moderních, s hranatými
rohy, ale těch z dob našeho mládí, s rohy zakula ce ný -
mi. (Na okraj připusťme, že hnidopich by samozřejmě
mohl poukázat na nepoměr zoubkování k obrazu
známky Holubice, ale vždyť jde o symbolické zobra -
zení a ne vědeckou ilustraci!) 

Škoda, že vydání přišlo zrovna do zlomového období
změny poštovních tarifů, takže třináctikorunovou
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známku nebude možné samo-
statně použít pro vyplácení do-
pisů (to by měli pořadatelé vý-
stavy vzít v úvahu a požádat
místní poštu, aby měla v zásobě
dostatek doplňkových známek v
hodnotě 3 Kč). Na druhé straně,
kdo si včas dopis se známkou
odeslal, udělal dobře – jako zá-
kladní tarif platila pouhopouhé
čtyři dny!

Kresebná výzdoba FDC je ve
stejném odlehčeném duchu –
hromádka naskládaných zná -
mek (z těch vidíme jen jejich zadní stranu) a nahoře
žďárský městský znak s vinařskými noži (zvanými
famfule, kosíře nebo žabky) s korunou, z rodového
erbu kardinála Ditrichštejna, stříbrnými kužely ze znaku
olomouckého biskupství, zkříženými kmeny s oseka -
nými větvemi (nazývají se ostrve a sloužily v boji jako

jednoduché žebříky při zlézání
hradeb), slezskou orlicí s kunštát-
ským štítkem na prsou a písme -
nem W (podle jména opata Wej -
mluvy), a vpravo dole Pannou
Marií s Ježíškem u studny z
konventu místního kláštera. Jde o
druhý nejsložitější městský znak u
nás (po znaku Plzně) a nyní jej
tedy – byť jen jednobarevně – má -
me i na poštovní cenině. Razítko
je naopak vel -
mi jednodu-
ché, vychází z

místního razítka s kresbičkou Pout -
ního kostela sv. Jana Nepomuc -
kého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou, a jeho součástí je vtipně
naznačená známka v pozadí, kte -
rou razítko „znehodnocuje“.     FB

Název emise: Otakárci
Den vydání: 27. 4. 2016
Hodnota: 16 Kč; kat. č. 883 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 36 x 26 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 5 mil. (tisk není dosud ukončen)

Narychlo vydaná známka s nominální hodnotou pro
nově zvýšený nejběžnější tarif je překvapivě hezká.
Už její velkorysý rozměr může být blýskáním na lepší
časy – po léta jsme byli zvyklí, že „výplatky“ se musely
uskrovnit s formáty mnohem menšími, a z hlediska
rozvinutí a vyznění námětů byli jejich tvůrci značně
omezeni. Tady je to jinak. Knotci (jak jim familiárně říkají
milovníci jejich prací) mohli na ploše větší než běžné
příležitostné známky (například Žďár) zobrazit dvojici
motýlů-otakárků, fenyklového a ovocného, hodující na
květech Bodláku nicího (alespoň tak na mě ten vlevo
působí - ale možná se pletu) a obecného.

Motýli jako námět na známkách jsou u nás tradičně
oblíbeni, počínaje těmi Švabinského z roku 1961, přes
Švengsbírovy z roku 1966 a pak další, československé
i z České republiky. Z těch „českých“ je nová známka
podle mě nejkrásnější. Jednoduše podaní otakárci,
na bílém pozadí, s dobře vyváženým orámováním, ná-
zvem státu a nominální hodnotou (ta je z provozního
hlediska nejdůležitější, a tedy také správně největší).
Žádné zby tečné kudrlinky, nic rušivého, jen třepetající
se křehká stvoření zlehka se dotýkající jemného chmýří
na koncích květů.

Otakárci jsou mezi našimi motýli obři – fenyklový
může být velký jako dlaň a příslušně velká je i jeho
housenka, měří až deset centimetrů! (zahrádkáři ji vidí
samozřejmě neradi), ovocný je menší, asi poloviční, a
u nás značně vzácnější. Pokud je chcete vidět, ne-

musíte čekat na louce nebo v
sadu, stačí navštívit některou
moderní „motýlí ZOO“, nazývají
se „motýlí dům“ (přes Google
jich snadno vyhledáte řadu),
kde vedle našich můžete spatřit
i otakárky exotické. A kdyby se
vám nechtělo cestovat, na
internetu najdete i možnost pro-
hlídky virtuální (například na

www.virtualtravel.cz, kde si můžete prohlédnout motýlí
dům ve Františkových Lázních).  

Vedle otakárků jsou na známce i bodláky. Není to v
naší známkové tvorbě poprvé, v roce 1964 v sérii
Květiny vyšel na hodnotě 80 h Bodlák nicí, tvůrců
Svolinského a Jirky, na bodláku sedí i Švabinského
otakárek z roku 1961. Tyhle ostnité byliny jsou většinou
považovány za nepříjemný plevel, a smiřuje nás s nimi
jen fialový květ, a děti samozřejmě kuličky, které po
sobě mohou házet a maminky jim je pak pracně vy-
plétají z oblečení a vlasů (o tom je konečně i stejno -
jmenná písnička Bodláky ve vlasech skupiny Nezmaři).

Pochválit je rozhodně třeba práci PTC, známka je vy-
tištěna vzorně, soutisky jsou přesné (alespoň ty, které
jsem měl možnost vidět), barevné plochy nenesou
skoro žádný viditelný rastr, bezpečnostní prvky v po-
době pérového tisku jsou dostatečné, papír s matně
křídovaným povrchem a polomatným lepem je no-
blesní.

Kdyby se všechno povedlo takhle!                         FB

Nová výplatní známka – 16 Kč Motýli

Cenné nálepky Apost s přítiskem
551 02 Jaroměř 3: Jaroměř 3 IC 2016; 9. – 20. 5.
541 01 Trutnov 1: Trutnov 1 150 r. bitvy; 1. – 30. 6.
293 01 Mladá Boleslav 1: Ml. Bolesl. 1 Skaut 100;

6. – 19. 6.
669 01 Znojmo 1: Znojmo 1 F.Horniak-60; 13. – 17. 6.




