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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Josef Gočár ≠ jen Dům U Černé Matky Boží v Praze
Název emise: Josef Gočár a architektura 

Hradce Králové - aršík
Den vydání: 11. března 2020
Hodnoty: 

23 Kč Gočárovy stavby – č. 1065 (ČP)
45 Kč Gočárův portrét – č. 1066 (ČP)

Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rozměry známkových obrazů: 40 x 26 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; Tisková forma: 8x A2
Papír: fl-an-OF; Náklad: 36 tis. aršíků
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp; obě v barvě černohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.200 sérií

Významné stavby se nenacházejí jen v Praze nebo
Brně, pyšní se jimi i mnoho dalších měst, a dokonce i
obcí naší republiky. Je tedy dobře, že k připomenutí
jednoho z nejvýznamnějších českých architektů první
poloviny minulého století, Josefa Gočára, byl zvolen je -
ho příspěvek k podobě Hradce Králové, jehož tvář ovliv -
nil jako snad žádný jiný urbanista město u nás (snad s
výjimkou F. L. Gahury a jeho příspěvku k podobě Zlína,
a samozřejmě Karla IV. a jeho podílu na podobě praž-
ského souměstí). Gočár byl zvláštním a oslnivým zjevem
mezi našimi architekty – a že jsme těch dobrých měli a
máme pěknou řádku! Už v relativně mladém vě ku do-
sáhl pozoruhodných úspěchů, a to i v cizině. Byl aktivním
a velmi pilným architektem a současně i profesorem na
Akademii výtvarných umění v Praze, dokon ce jejím rek -
to rem, členem České akademie věd a umění, předse dou
spolku Mánes, nositelem řádu Čestné legie, a především
zakladatelem moderní české architektury. Na scénu
vstoupil jako žák jiného významného českého architekta
Jana Kotěry (navrhl například budovu Právnic ké fakulty
University Karlovy, tedy mé Alma mater), po jehož před -
časné smrti převzal jeho profesorské místo na AVU. 

V Hradci Králové dostal příležitost, o jaké sní mnoho
architektů na celém světě, ale jen málokdo se naplnění
tohoto snu dočká. Navrhl tu nejen obytné domy, kostel,
úřady a školy, ale byl hlavně autorem nadčasového
urbanistického plánu Hradce, kterým se řídila výstavba
za první republiky a do značné míry i později za socialis -
mu. Jím navržený druhý silniční okruh Hradce je stav -
bou, kterou mu dodnes mnohá města (včetně Prahy!)
závidějí a bolestně ji postrádají. Díky Gočárovi se Hradci
Králové bez nadsázky říká architektonický salon repu-
bliky. Staveb tu však mohl provést víc, na některé, k je -
jichž realizaci nedošlo, upozornila velká výstava v Muzeu
východních Čech, pořádaná před deseti lety ke 130. vý-
ročí architektova narození. 

Ke 140. výročí vychází tedy aršík, navržený Janem
Ka va nem, který byl autorem návrhu aršíku připomínají -
cího jiného slavného architekta, Josefa Plečnika, před
třemi lety. Má stejné uspořádání, tedy malý formát na
výšku se třemi poli nad sebou, z nichž dvě zaujímají
známky a jedno kupon, tentokrát však jde o dvě různé
známky (v případě Plečnika to byla jedna zopakovaná

dvakrát). Známky jsou nad sebou a kupon dole (minule
byl uprostřed), dalším rozdílem je okraj aršíku, který
nesl jen Plečnikův podpis a nyní je zde plán Hradce.
Na horní známce a kuponu jsou kompozice částí vý-
znamných Gočárových hradeckých staveb, na známce
uprostřed je jeho portrét a detail městského plánu.
Jako předlohu portrétu Kavan zvolil Gočárovu fotografii
z mladšího období, což je dobře, protože právě na
počátku dvacá tých let – to mu bylo čtyřicet – započala
jeho „hradecká“ tvorba, která pak s přestávkami trvala
až do poloviny let třicátých. Možná šlo o fotografii z
obálky výpravné Luke šo vy (a spol.) monografie Josef
Gočár (Titanic, 2010), kterou lze doporučit všem zá-
jemcům o architektovo dílo.

Liniová kresba Václava Fajta na známce je tak vý-
razná, že aršík vypadá jako tištěný kombinací ofsetu a
ocelotisku z ploché desky. I když tomu tak není – je pou -
ze ofsetový – jde o další slibný krok, že by naše znám -
ky zhotovované i touto „plebejskou“ technikou mohly
udržet vysoký výtvarný a polygrafický standard, na jaký
jsme u nich zvyklí a díky němuž získávaly a získávají vý-
znamná ocenění ve světových soutěžích. Svůj podíl na
tom má samozřejmě i Poštovní tiskárna cenin, jejíž éra
na tomto poli však, bohužel, právě končí.

Varovným symptomem je však nákladové číslo –
aršíků podle údajů České pošty vyšlo pouhopouhých
šestatřicet tisíc, což je počet tak nízký, že bychom tomu
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před několika lety ani nevěřili. Je otázkou, zda nemalé
fixní náklady spojené s vydáváním poštovních známek
při takto malých nákladech, nepovedou k tomu, že se
jejich příprava a výroba bude muset z ekonomických
důvodů dále značně zjednodušit a tím i zlevnit, což by
s největší pravděpodobností mělo neblahé důsledky
na jejich konečnou podobu. Doufejme ale, že se to ne-
stane, tím nejmenším, co pro to můžeme udělat, je
znám ky nejen kupovat do alb, ale také je používat v
listovním styku, každý podle svých možností, doma, v
práci i v podnikání. (To by je ale Česká pošta musela
také nabízet na svých pobočkách, což se však, bohužel,
z nepochopitelných důvodů neděje. To je ale stará vesta
a my jsme na to už mnohokrát upozorňovali. Nezbývá
tedy než věřit, že si s tímhle paradoxem její vedení nějak
poradí – ku prospěchu pošty i jejích známek.)

Obálky dne vydání v této emisi vyšly dvě a každá je
pojata jinak. Ke třiadvacetikorunové známce je vy-
zdobena kresbou mateřské školy na Tylově nábřeží v
Hradci, k pětačtyřicetikorunové součástmi kubistického
interiéru. Obě kresby jsou vytištěny z rytiny, provedené
na Fajta až neobyčejně střízlivě (chtělo se mi dokonce
říci ukázněně) – což je v tomto případě zcela na místě.

Pozoruhodná a koncepčně zcela rozdílná jsou i razítka
– první s naznačeným hradeckým plánem a zdejším do-
micilem, druhé má tvar čtverce (na obálce je otištěno
nápaditě šikmo), s domicilem Přelouč, tedy dodací
pošty Gočárova rodiště obce Semín, a s trochu záhad -
nou adresou „Praha / Dlouhá tř. 43“. Jak mi sdělil autor
návrhu Jan Kavan, jde o reprodukci architektova osob -
ního razítka (zřejmě z písma typografa Oldřicha Men -
harta), kterým Gočár verifikoval své výkresy.             FB

Karlova Hora Absolona a Srba opět ofsetem – a zase výtečně
Název emise: Hrad Kašperk
Den vydání: 11. března 2020
Hodnota: 27 Kč – č. 1064 (ČP)
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; Tisková forma: 8x PL8
Papír: fl-an-OF; Náklad: 120 tis.
Rytec FDC: Martin Srb
FDC: OTp; v barvě černohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.000

Další emise přibližující naše starobylé hrady autorů
Adolfa Absolona (výtvarný návrh známky, kresebné vý-
zdoby FDC a jejího razítka) a Martina Srba (rytina FDC)
je tentokrát věnována Kašperku, postaru Karlsbergu,
tedy Karlově Hoře. Jde o mohutnou gotickou pevnost
původně chránící okolní doly na zlato a stříbro před
útoky bavorských sousedů a dohlížející na bezpečí
kupců dovážejících po Zlaté stezce sůl do nedalekého
města Kašperské Hory. Jak jeho název napovídá, hrad
Karlova Hora založil Karel IV., a to ve čtyřicátém roce
svého věku a desátém svého panování, tedy roku 1356.
Mimochodem, stavba trvala pouhých pět let – o tom by
se nám dneska už mohlo jen zdát (to jen jako při-
pomínka, že více než šest a půl století přineslo pokrok
v mnoha směrech, ale termínů výstavby velkých objektů
se to zjevně tak úplně netýká). Karel hrad založil jako
královský a jeho budoucí drži tele vybavil některými pri-
vilegii, například soudní správou a výkonem hrdelního

práva v ce lém kraji. Králov-
ským však Kaš perk dlouho ne-
zůstal, pouhý rok po zaklada -
telově smrti jej jeho syn Václav
použil jako splátku dluhu, a
pak se tu v průběhu staletí vy-
střídala dlouhá řada různých
majitelů. Kupodivu šlo vesměs

o příslušníky českých šlechtických rodů, i když na-
prostou většinu obyvatel nedalekého města Kašperské
Hory i dalších měst a obcí v okolí tvořili kolonisté z
Německa. Byli to většinou horníci a jejich rodiny, kteří
sem začali přicházet za obživou za posledních Pře-
myslovců. Jejich přílivu vděčí za rychlý rozkvět Kašper-
ské Hory, povýšené Janem Lucemburským z malé
hornické osady na svobodné horní město, dodnes se
pyšnící nejstarším doloženým městským znakem v Če-
chách. Město se počátkem 17. století dokonce stalo
majitelem samotné ho hradu, jehož obranný význam
postupem doby poklesl. Na konci třicetileté války jen
těsně unikl zániku, když bylo nařízeno zbourat řadu
hradů v království (šlo zjevně o snahu Habsburků přede-
jít případnému odboji, vlastně obdobnou, jako když v
Paříži o tři století později nechala vláda zalít dlážděné
ulice a chodníky asfaltem, aby z ka menných kostek ne-
mohli demonstrující studenti stavět barikády). I tak byl
ale hrad poškozen, okolním obyvate lům totiž dlouho
sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Na lepší časy se
začalo blýskat až v době národního obrození, kdy


