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na jeho sklonku,
tedy do nepochyb -
ně svobodné České
republiky (tahle ne-
jasnost ale možná
pramení jen z mé
malé informo va nosti
– zasvěcenějším do
Kaplického života
může být věc zřej -
mější).

Problém emise vi -
dím v dolní části výzdoby FDC – v nápi su Knihov na na
Letné. Tady už se připomenutí osobnosti mění na agitku,
na slogan na transparentu, což ve známkové tvorbě
považuju za nepatřičné. Česká pošta je státní podnik a
jako takový by neměla stát na nějaké straně odborného
sporu, přerostlého navíc do politické roviny. Na Letné
žádná knihovna nestojí a pokud už bylo konkrétní místo
třeba připomínat, mělo se to stát s použitím výrazu Ná-
vrh knihovny na Letné a stejně to mělo být uvedeno na
známce – tedy Návrh Národní knihovny.

Jestliže jsem tedy u známky Parník Vyšehrad kritizoval
pasivitu členů Komise pro přípravu emisního plánu
MPO, zde vidím opačný extrém – aktivismus, který do
známkové tvorby nepatří. Na známce je jako autor
uveden J. Kaplický, který definitivní úpravu přirozeně
provést nemohl – je už devět let mrtev. Její podoba vy-

chází z jeho skici v deníku, upravené grafickým designé -
rem Alanem Zárubou (1964), který se Kaplického dílu
odborně věnuje už mnoho let. 

Texty mají vycházet z letáku používaného v době
jednání o stavbě knihovny, jsou tedy zřejmě rovněž Ka-
plického dílem a měly sloužit k podpoře jeho úsilí. To zde
však není nijak zmíněno (aby bylo jasné, že jde o zá-
znam doby), takže vyznívají jako pokračování argu -
mentace ve sporu. Chápu, že v úvahu byl nejspíš brán
i názor Kaplického vdovy Elišky, která statečně nese
prapor jeho odkazu, a názory jeho podporovatelů, hra -
nice je však jemná, a tady došlo k jejímu překročení.

Reportáž o vzniku známky natočila Česká televize, po-
dívat se na ni můžete na internetu v pořadu Z metropole
ze dne 31. března v poledne na kanálu ČT 1.            FB

Z hloubi dávných věků …
Název emise: Osobnosti - Eduard Štorch
Den vydání: 4. dubna 2018
Hodnota: 19 Kč; č. 976 (ČP)
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Daněk
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 500 tis.
Rytec FDC: Bohumil Šneider
FDC: digitální tisk v barvě šedomodré
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.200

Kdo by neznal Kopčema a Veverčáka! A Mamutíka,
Žabku, Houžňáka a Huňáče! Jejich příhody z putování
územím Moravy a Čech (které se tak tehdy samozřejmě
ještě nejmenovaly – jak by řekl Cimrman) ve starší době
kamenné nás provázely dětstvím, a před námi naše
rodiče a po nás zase naše děti a vnuky. Ve svých deseti
nebo dvanácti jsem knížku Lovci mamutů přečetl jedním
dechem, a potom ještě několikrát. V ní jsem se poprvé
setkal se soškou Věstonické Venuše, kterou si z hlíny vy-
modeloval a pak v ohni vypálil jeden z příslušníků tlupy
našich dávných předků, sídlící u řeky Dyje poblíž
dnešních Dolních Věstonic. Napínavé a velmi realisticky
podané vylíčení jejich útrap a dobrodružství na cestě
plné nebezpečí od Dyje k Vltavě na území dnešní praž-
ské Libně, hlad, neustálá blízkost smrti, ale i radost z
nálezů pazourků či vynálezu způsobu, jak rozdělat oheň,
čtenáře udržovaly v napětí od první do poslední stránky.

Autorem téhle povinné školní četby byl Eduard
Štorch, od jehož narození letos uplyne sto čtyřicet let.

Občanským po vo -
láním byl učitelem,
a ne jen povoláním
– učitelství bral
jako poslání, práci
s dětmi zasvětil
celý život. Jeho zá -
sa dou byl přátel-
ský vztah učitele k

žákům, snažil se změnit tehdy běžné zaměření na
bezduché učení „nazpaměť“, věřil, že důležitý je pohyb
a pobyt v přírodě. Popravdě, moc úspěchů s tím v
praxi neměl, nezapomínejme, že s těmito novotami při-
cházel na přelomu předminulého a minulého století, na
Mostecku, kde znečištěné ovzduší způsobovalo
častou nemocnost, a navíc v místech, kde většinu
jeho žáků tvořily děti ze sociálně slabých rodin s
běžnou podvýživou, jejichž rodiče mnohdy nedbali
na pravidelnou školní docházku, s velmi rozšířeným
alkoholismem, a to i mezi mládeží. Tehdejší školský
systém nezájmu o výuku čelil přísností, což navozo -
valo odcizení a nenávist žáků k učitelům. Štorch se na-
proti tomu snažil najít k dětem cestu přátelským pří-
stupem, ukázat jim, že mohou uniknout z beznadějné
perspektivy a zajistit si vzděláním lepší život. Byl pro-
pagátorem škol v přírodě, podporoval skauting, založil
dětský tábor na Libeňském ostrově (jeho zřízení
financoval prodejem své archeologické sbírky Ná -
rodnímu muzeu), o svých peda gogických zásadách
hodně psal. Byly to snahy chvályhodné, ale do jisté
míry donkichotské. U nadřízených Štorch nacházel
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jen velmi omezenou podporu, což dokládá i sku -
tečnost, že definitivní učitelské místo získal až v roce
1930, tedy ve svých dvaapadesáti letech! Přitom už
dávno byl významným autorem odborných peda -
gogických publikací a učebnic. Proti některým vy-
stupovali představitelé katolické církve, dokonce
interpelovali ministra školství v parlamentu a poža -
dovali jejich zakázání a vyřazení ze školních knihoven.
A aby toho nebylo málo, Štorch samozřejmě cítil, že
mnoho žáků vnímá jeho přátelský přístup jako slabost,
dokonce se pro beznadějnost svých snah a pře-
pracovanost několikrát nervově zhroutil, přesto u povo -
lání učitele vytrval až do odchodu do důchodu. V něm
pak pokračoval v psaní povídek a knížek zejména z
pravěku a z raných dob po příchodu Slovanů na naše
území, v nichž zúročil svou celoživotní zálibu v archeo -
logii. Uvádí se, že je autorem čtyř desítek odborných
a beletristických publikací. Jestliže to neměl lehké za
Rakouska i první republiky, za protektorátu v důsledku
cenzurních zásahů mu nevycházelo tiskem skoro nic,
poúnorový komunistický režim mu zabavil rekreační
domek a zabral půlku bytu, takže se musel rozloučit se
svými nově budovanými archeologickými sbírkami i
obsáhlým archivem. To už byl po úrazu skoro slepý, a
navíc se musel starat o svou manželku upoutanou na
invalidní vozík. Zemřel v roce 1956 v Praze. Dnes jsou
po něm v několika městech pojmenovány ulice (na-
příklad v Praze-Libni), v Lobči na Mělnicku, kde je
pocho ván, mají jeho muzeum, v Ostroměři expozici v
jeho rod ném domě. Jeho pedagogické, vědecké i
spisovatelské dílo jsou už dávno uznávány, jeho knihy
stále vycházejí a podle některých byly natočeny filmy
(nejnověji čekají noví Lovci mamutů režiséra Karla
Janáka na uvedení do distribuce). To všechno ale až
po životě plném úsilí a beznadějných bojů, v němž se
dočkal jen velmi málo uznání… (To podotýkám jen na
okraj a jako připomínku, že dnešní stesky nad sou -
časnou mládeží nejsou nic nového, a že doma je jen
málokdo prorokem.) 

Autorem nové emise je pardubický malíř Zdeněk
Daněk (1977), který se ve své tvorbě často věnuje
tématu ochrany přírody. V roce 2016 navrhl emisi Čes -
ký strakatý pes. Na nové známce nápaditě zobrazil
tvář Eduarda Štorcha, jakoby v temné jeskyni, zepředu
ozářenou červenými odlesky ohně, zprava světlem
prehistorického výjevu. Průrvou ve skále vidíme dvojici
ma mu tů, a protože nejde o snahu napodobit foto-
grafii, autor na této části použil jakoby stereoskopické
zobra zení s posunem barev v okrajích, což má zřejmě
evo kovat průhled dvě stě padesáti stoletími do historie.

V kresebné výzdobě obálky dne vydání je zobrazen
vypravěč u ohně, přibližující současným posluchačům
dobu lovců mamutů – jeden se nad nimi symbolicky tyčí.
Digitální tisk se v tomto případě moc nepovedl, rastr je
příliš zřetelný a detaily kresby málo
čitelné. Jde ale o relativně nově u
nás používanou techniku tisku v
této oblasti, takže je předpoklad,
že příště bude výsledek lepší
(čemuž ale musí na pomoci i vý-
tvarník, přizpůso bením podkladů).
V obrázku razítka je pěstní klín a je
zde vepsána Ostroměř, rodná Štorchova obec. 

Emise se mi líbí a považuju ji za další zdařilý Daňkův
počin na poli naší známkové tvorby. FB

Nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2017

Pořadí prvních 10 razítek a počty obdržených hlasů:
1. Filat. výstava, Praga Piccola, Praha 9 (č. 40) 213
2. Tradiční Vánoce v Brně, Brno 1 (č. 54) ...... 202
3. Boží Dar (adventní věnec) (č. 55) .............. 198
4. 80 let KF Telč (č. 52) ....................................... 158
5. Velikonoční pošta, Kraslice (č. 15) ................. 132
6. Praha 1 (hlava kočky) (č. 26) ......................... 127
7. 150 let pošty Štramberk (č. 10) ...................... 115
8. Betlémské světlo (č. 58) ................................. 106
9. 185. výročí naroz. Dr. M. Tyrše, Praha 1 (č. 45) 86

10. Jilemnice (č. 48) ............................................. 83

ANKETY ČESKÉ POŠTY A ČASOPISU FILATELIE

Na dalších místech se umístila tato razítka:
11. sv. Valentýn, Milostín (č. 3) - 79; 12. Adolf Absolon,
A. A. 80, Praha 1 (č. 34) - 74; 13. Postage, post office,
two pence, Mauritius, Praha 1 (č. 37) - 69; 14. Nejkrás -
nější česká poštovní známka roku 2016, Praha 1 (č. 17)
- 66; 15. Den zvoníků, Arcidiecéze pražská, Praha 012
– Hrad (č. 20) - 65; 16. 80. výročí Letiště Praha, Praha
68 (č. 14) - 60; 17. XXIII. zimní národní sportovní hry
zaměstnanců ČP, Harrachov v Krkonoších (č. 2) - 55; 18.
Den zvoníků Hradecka, Hradec Králové 1 (č. 36) - 54;
19.-20. Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017, Ostra-
va, Czech Rep., January 25-29 (č. 1); Jan Kavan, Praha

Hodnocení příležitostných razítek a samozřejmě i možnost získat příležitostný suvenýr
České pošty lákají stále nemalý počet zájemců o tuto anketu. V roce 2017 bylo možné vy-
bírat z 60 ra zítek a na čele žebříčku se umístila dokonce 3 razítka s podobným počtem
hlasů: o pouhých 11 zvítězilo razítko k výstavě Praga Piccola, na dalších dvou místech
se umístila obě vánoční razítka. Určitým překvapením je, že tradiční brněnské razítko,
stejné každý rok, o 4 hlasy předstihlo razítko z Božího Daru, doposud nejčastějšího vítěze.


