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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Všudybylka s Rakušankou v Kořenově
Název emise: Svět na kolejích I
Den vydání: 7. 6. 2017
Hodnota: 128 Kč (známkový sešitek 4x 2 ks samo le -

picích písmenových známek „A“ = 16 Kč)
„A“ - parní lokomotiva „Sedma“; kat. č. 931
„A“ - ozubnicová lokomotiva; kat. č. 932

Rozměr známkového obrazu: 50 x 29 mm
Rozměry sešitku: 122 x 79 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x (4x 2 známky)
Náklad: 220.000 sešitků (prvotní náklad)
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp v barvě tmavě modré (obě FDC)
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3 800 sérií 

jejich neobyčejného rozšíření na mnoha tratích pře-
zdívány láskyplně Všudybylka. V letech 1909-17 jich
bylo vyrobeno bezmála čtyři sta, z nich 152 jezdilo v
nově vzniklé Republice československé. Sepětí želez -
nice s poštovní přepravou na oslavě symbolizoval
původní vagon vlakové pošty z roku 1941 s expozicí
dějin tohoto způsobu přepravy – kterou už odnesl čas.
Otevřeno měla i zdejší Výtopna a v ní umístěné Mu -
zeum ozubnicové dráhy. Návštěvníci se mohli svézt
hned třemi historickými dopravními prostředky –
vláčkem, tramvají a autobusem.

Se zdejší ozubnicovou tratí je spojena lokomotiva na
druhé známce, dodaná v roce 1961 z Rakouska ve
čtyřech exemplářích pro dvě tratě v Československu.
Pro jejich mimořádně velké převýšení tu nemohly trvale
jezdit běžné lokomotivy a pro tak malou zakázku ne-
bylo ekonomické vyvíjet a vyrábět ozubni cové loko -
motivy vlastní, a tak byly zakoupeny v zahraničí. Šlo o
první motorové ozubnicové lokomotivy na světě, jejich
předchůdkyně poháněla ještě pára. Dvojice dodaná na
Slovensko se v tamních podmín kách neosvědčila, byla
proto převedena do Tanvaldu, kde po bezmála tři dese -
tiletí jezdily všechny čtyři; podle místa původu získaly
přezdívku Rakušanka. Dvě z nich byly po roce 1993
opra veny a nyní příle žitostně jezdí po Tanvaldské dráze.

Vydání obou známek bylo pro milovníky historické
železnice a kořenovské Muzeum ozubnicové dráhy
velkou událostí. V rámci oslav je představili veřejnosti,

Zobrazování technických památek na našich poš -
tovních známkách má už tradici. Ne vždy se ale podaří,
aby téma tak dobře souznělo s výročím připomínaným
nadšenci i oslovujícím širokou veřejnost, jako v případě
nového sešitku s dvojicí historických lokomotiv. V pod-
horské obci Kořenov v polovině června příznivci
železniční dopravy slavili sté narozeniny parní lokomo -
tivy číslo 354.7152 (tak byla ale označena až v roce
1925), vyrobené v roce 1917 První českomoravskou
továrnou na stroje v Praze. Podle čísla konstrukční
skupiny (první za desetinnou tečkou) byly tyto loko -
motivy neformálně nazývány stručně Sedma a podle
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připravili s nimi upomínkové materiály a
uspořádali autogramiádu jejich autora
Petra Ptáčka.

Železniční motivy jsou využity i v kre -
sebné výzdobě obou obálek dne vydání,
jejichž návrhy převedl do rytiny Václav
Fajt. Učinil to robustně, jak se na histo -
rickou železnici sluší. Stejná tematika je
v obou razítcích, potěšitelné je, že jako
domicil byl vhodně zvolen Kořenov. 

Na první straně destiček sešitku jsou
vyobrazeny obě historické lokomotivy, na čtvrté straně je doprovodný text. Stručně shrnuto: Zdařilé!            FB

Moravské muzeum a jeho Venuše
Název emise: Moravské zemské muzeum v Brně
Den vydání: 21. června 2017
Hodnota: 20 Kč – č. 933 (ČP)
Výtvarný návrh: Antonín Odehnal
Rytec: Jaroslav Tvrdoň
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OTr+HT; Tisková forma: 2x 50
Papír: fl-an; Náklad: 750 tis.
FDC: OTp; v barvě hnědočerné
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.600

Dvě století činnosti muzejní instituce, to už je pořádný
kus kulturní historie, kterou stojí za to připomenout
poštovní známkou. Však je také Moravské zemské
muzeum u nás druhé nejstarší, po opavském (to je o tři
roky starší a jeho nedávné jubileum bylo rovněž při-
pomenuto na poštovní známce). Založeno bylo rovné
půlstoletí před vznikem Rakousko-Uherska, tedy ještě za
Rakouského císařství, a jeho vznik iniciovalo několik
předních osobností z řad moravské inteligence a šlechty.
Jak bylo tehdy obvyklé, rozhodnout o tom mu sel sám
císař, tím byl František I., a zjevně i proto bylo muzeum
nazváno jeho jménem. To se psal rok 1817. Od té doby
muzeum několikrát změnilo svůj název i statut a díky
darům a vlastní akviziční činností se postupně rozrostlo
na druhou největší muzejní instituci u nás (po Národním
muzeu v Praze – to se na známkách ocitlo dokonce více-
krát, a to i za první republiky). 

Za těch dvě stě let se z původní podoby Františkova
muzea rozrostlo do rozsáhlé instituce působící ve více
než desítce objektů a spravující ve svých fondech na
šest milionů sbírkových předmětů. Možná nejvýznam -
nějším a určitě nejznámějším z nich je malá keramická
soška ženy kyprých tvarů, nalezená v roce 1925 při vy-

kopávkách vedených profesorem Karlem Absolonem
v Dolních Věstonicích. Podle
místa nálezu byla nazvána
Věstonická Venuše. Její stáří
se odhaduje na dvacet pět
tisíc let (a možná i více), což z
ní činí nejstarší keramickou
sošku na světě. 

Antonín Odehnal v obrazu
známky zkomponoval hned

tři témata – budovu muzea, její nejvzácnější exponát,
a navíc jako symbol Brna chrám sv. Petra a Pavla.
Přes tuto tematickou bohatost je kompozice vzdušná
a jednotlivé součásti se vzájemně neutlačují (snad jen
přechod mezi zakončením budovy a Venuší je trošku
nedořešený). Nápisy a nominální hodnota s obrazem
vytvářejí vyvážený celek. Prostě, solidní práce.

Kresebná výzdoba
FDC je věnována
rovněž pradávné
plastice, v razítku je
zobrazena ozdoba z
opasku s postavou
kněze; obojí samo-
zřejmě také ze sbírek
Moravského zem-
ského muzea.      FB

Příležitostná razítka

110 00 Praha 1: 130 let potrubní pošty, přeprava
telegramů, prag praha, 1887-2017; 6. 8.     (A. Šmíd)

434 01 Most 1: 500 let od založení přesunutého
kostela v Mostě, Most 1; 15.-19. 8. (J. Kavan)

Cenné nálepky Apost s přítiskem
682 01 Vyškov 1: Vyškov1 Set50r-VVUOJ

5. – 15. 9. 2017
682 03 Vyškov 3: Vyškov3 Set50r-VVUOJ

5. – 15. 9. 2017


