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tisíciletí od jeho narození (a
200 let od jeho úmrtí), dnes k
300. výročí narození (a čtvrt
tisíciletí od smrti). Jinak je
ovšem téma tehdejší a
dnešní známky vlastně
totožné – stromy, pán, dáma
a pejsek, v obou případech
jde zjevně o galantní dobro-
družství. 

Rytcem té dávné známky
byl Bedřich Housa, dnešní Miloš Ondráček. Obě jsou
vytištěny vícebarevným ocelotiskem z plochých desek,
což je letos milé překvapení – zvykli jsme si, že v emisi
Umění bývá jedna známka ve výrobně levnější
kombinaci OTp a ofsetu. Berme to tedy optimisticky
jako návrat ke starým zlatým časům královské disci-
plíny naší známkové tvorby. Nová známka je hezká a
jemná kresbou i barevností, a tak jistě potěší sběratele-
milovníky výtvarného umění i adresáty, kteří budou
mít to štěstí, že ji naleznou na obálce své zásilky.

Autor zobrazeného díla přes cizokrajně znějící jméno
a příjmení byl našinec, narodil se, žil a zemřel v Praze.
Pocházel z umělecké rodiny malířů a hudebníků, není
tedy divu, že si umění jako způsob obživy vybral i on.
Než se ale stal vyhledávaným malířem, procestoval kus
Evropy a seznámil se s díly významných barokních a
rokokových tvůrců. Ve třiatřiceti se oženil (já taky) a
brzy měl početnou rodinu. Uvádí se, že to byla právě
snaha o její uživení, která ho vedla k časté tvorbě
malých žánrových obrázků a krajinek, pro dostupnou
cenu dobře prodejných. Přes krátký vyměřený čas

(dožil se pouhých devětačtyřiceti) jich namaloval velký
počet, jen naše Národní galerie jich má více než dvě
stě! K letošnímu 300. výročí Grundova narození z nich
řadu představila na výstavě Norbert Grund (1717-
1767): Půvab všedního dne v paláci Kinských na praž-
ském Staroměstském náměstí. Až se tedy půjdete po-
dívat třeba na vánoční strom, můžete se tam zastavit.
Nebo i později – výstava potrvá až do půlky března
příštího roku. 

Grundovy líbivé náměty a hravé
rokokové podání jistě zajistí i letošní
známce vlídné přijetí u sběratelů i ne-
filatelistické veřejnosti, je ovšem
možná škoda, že tato kulatá příležitost
nebyla využita odlišně, například po-
užitím malířova autoportrétu, který by
nám ho představil i osobně. 

Razítko dne vydání je rovněž
v duchu galantního výjevu, v
sympaticky jednoduché kres -
bě. Rytina kre sebné výzdoby
FDC je dokonalou ukázkou
Ondráč kova vyzrálého mistrov -
ství – při pohledu na ni jsem si

kdoví proč
vzpo mněl
na Picas -
sa, jak
kreslí bý -
ka jedním
tahem.

FB

Jiří Stříbrný na známce – kdo by to čekal?
Název emise: Historie poštovnictví na našem území
Den vydání: 13. prosinec 2017
Hodnota aršíku: 69 Kč (o 2 známkách); kat. č. A955/6
Hodnoty známek:

32 Kč - č. 955 - Jiří Stříbrný
37 Kč - č. 956 - Maxmilián Fatka

Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Rytina: Václav Fajt
Rozměr aršíku: 175 x 116 mm (známek: 40 x 50 mm)
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTp+OF
Tisková forma: 1 AP (2 různé známky) 
Náklad: 55.000 
FDC: obě OTp v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 400 sérií 

Od vzniku Republiky československé uplyne příští
rok rovných sto let. A jedním z pětice mužů osma-
dvacátého října, kteří u toho u nás byli nejblíže, byl Jiří
Stříbrný, tehdy osmatřicetiletý politik, od jedenatřiceti
poslanec Říšské rady ve Vídni a jeden ze zakladatelů
České strany národně sociální. Bouřlivák, který se se
svou stranou po letech rozešel a zapojil se do hnutí
majících blízko k fašismu, tehdy ovšem politickému
směru obdivovanému řadou osobností v mnoha zemích,
jehož zásady řízení státu nalezneme v programech
některých politických stran dodnes, a to i u nás (ne-

zaměňovat s nacismem!). Právě předválečné „fašistické
angažmá“ přivedlo Stříbrného po osvobození v pěta -
šedesáti před soud a k doživotnímu uvěznění (zemřel v
něm v roce 1955 jako pětasedmdesátiletý). Jistě v tom
hrály roli letité rozpory s prezidentem Benešem a dalšími
politiky, zdůrazňování významu domácího odboje při
vzniku státu oproti odboji zahraničnímu, možná i do-
zvuky afér, které úspěšného politika a poté podnikatele
po léta provázely. Byl obviňován z korupce, kdy měl jako
ministr železnic nakupovat od svého bratra pro ČSD pře-
dražené uhlí, z toho byl pak očištěn, ale skvrny na
pověsti se už nezbavil. Politický konkurent o něm roz-
hlašoval, že trpí příjicí (syfilis), ani to se nepro kázalo, ale
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červenobílými stuhami, což je hezký a pů so bivý detail.
Ostatní plocha aršíku je věnována historii poštovnictví u
nás, což je vyjádřeno i v nápisu na horním okraji. Pestrá
koláž reprodukcí i vlastních obrázků ve zkratce odleva
doprava ukazuje dávné, nedávné i současné pošťáky a
jejich dopravní prostředky. Mladá doručovatelka vpravo
nám podává leták s logem výstavy PRAGA 2018.

Aršík se mi líbí – minimálně je jiný, než na jaké jsme
zvyklí. Pestré „pozadí“ důstojných a vpravdě reprezen -
tativních známek je dobře doplňuje, takže se vzájemně
vyvažují. Od autorů i pošty to byl odvážný tah, ale vy-
platil se.

Co však platí u aršíku, u FDC tolik nefunguje. Kontrast
známky s osobností počátků čs. poštovní historie a
historického postiliona (32 Kč) může být pro toho, kdo
nezná celý aršík, nesrozumitelný (ovšem rytina je to
pěkná, obzvlášť ten kůň). O něco lépe
je na tom FDC se známkou 37 Kč, kde
je vlevo zobrazen doručovatel pradávný
a jeho současná kolegyně. V razítku
dne vydání je v prvním případě poštovní
trubka, ve druhém razítko s logem
pošty na spodní části určené k otis -
kování (nad tím jsem ale musel chvíli
přemýšlet, než jsem to rozpoznal).

Stručně a jasně, máme před sebou
dílo, které nepřehlédnete. FB

lidem to prostě utkvělo v paměti. Když ho bývalí
kolegové vystrnadili z vlády začal úspěšně podnikat
(mj. jako vydavatel řady novinových titulů) a současně
působit v nově založených politických formacích, mimo
jiné s Radolou Gajdou, rovněž známou osobností proti-
rakouského odboje a později fašistou. I když byl až do
roku 1935 poslancem Národního shromáždění, do
vedení státu se už Stříbrnému vrátit nepodařilo.

Na známce je vyobrazen jako první československý
ministr pošt a telegrafů, tuto funkci zastával od listopadu
1918 do července 1919, za jeho působení tedy bylo
 zahájeno vydávání emise Hradčany, zřejmě na něj ale
nelze svalovat vydání přetiskové emise Pošta česko-
slovenská 1919. V turbulentních dobách po vzniku repu-
bliky byl pak do roku 1925 ministrem železnic a po tři
měsíce na přelomu let 1925-6 ministrem obrany. I to
svěd čí o vratké politické situaci za první republiky, vždyť
se za dvě desítky let jejího trvání vystřídalo osmnáct vlád! 

Druhou zobrazenou osobností je Maxmilián Fatka,
první generální ředitel Čs. pošty a dvojnásobný ministr
pošt a telegrafů (v úřednických vládách v letech 1920-
21 a 1926). Byl o dvanáct let starší než Jiří Stříbrný a na
rozdíl od něj nebyl politikem, ale státním úředníkem v
resortu pošty, a to jak za Rakouska, tak později v RČS.
K vrcholu vystoupal pomalu a nikdy z něj pak nespadl.
Z místa generálního ředitele Československé pošty
odešel v roce 1935, tedy ve svých sedmašedesáti do dů-
chodu, v němž se pak dožil opravdu požehnaného
věku 93 let!

Oba zobrazení mužové byli dekorativního vzezření,
což potvrzují jejich četné dochované fotografie. Z nich
vycházela autorka známek, která pro jejich portréty do-
stala opravdu nevídaný formát (takový neměl snad ani
Masaryk!). Využila jej umně, takže jsou
obě známky skutečně zdařilé. Václav
Fajt podobu na obou zachytil v rytině
věrně, nepřetížil ji ale zbytečnými detaily
a všechny partie mimo obličejů pojednal
s až překvapivou lehkostí. Šedé ofsetové
pozadí známek je oživeno prosvítajícími

Příležitostná razítkaDalší úspěch české známkové tvorby

601 00 Brno 1: Tradiční Vánoce v Brně; 1.-29.12.  (P. Sivko)
110 00 Praha 1: Karel Dvořák; 7.12.       (K. Melichová)
417 04 Hrob: 400 let od zboření protestantského

kostela, 1617-2017; 11.-22.12. (P. Folter)
362 62 Boží Dar: Boží Dar; 12. – 23. 12. (I. Holešová)
602 00 Brno 2: Betlémské světlo; 17.-23.12.  (M. Bláha)
770 08 Olomouc 8: Betl. světlo; 17.-23.12.    (M. Bláha)
110 00 Praha 1: Betlém. světlo; 17.-23.12.  (M. Bláha)
110 00 Praha 1: Výročí PM; 18.12. PPP (K. Přidalová)
119 00 Praha 012-Hrad: PF 2018; 27.12.-2.1.  (I. Holešová)

3. místo za nejkrásnější ručně rytou
ocelotiskovou známku světa za rok 2016

Zástupci České pošty
převzali minulý měsíc na
slavnostním vyhodnocení
Světové soutěže poštov -
ních známek za rok 2016 v
Madridu ocenění za třetí
nejkrásnější poštovní znám -
ku v kategorii „Ručně rytý
ocelotisk“. Oceněna byla
známka Pof. č. 912 z cyklu
Umění: František Tichý -
Klaun s opicí, vytištěná

pěti barevným ocelotiskem z plochých desek. Auto-
rem ryteckého přepisu je Václav Fajt. V soutěži byly za-
stoupeny nejen iberoamerické a španělské známky,
ale i z Evropy, Japonska a USA. R-

Anketa ČP o nejkrásnější známku roku 2017 bude
vyhlášena v lednovém čísle Filatelie a v prvním sobot -
ním Magazínu Právo 6. 1. 2018. V obou časopisech se
čtenáři dozvědí pravidla ankety a najdou hlasovací
kupon, který je třeba odeslat na adresu deníku Právo
do 26. ledna. Vyhlášení výsledků v obou časopisech
je předběžně plánováno na březen. JP


