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Motýli, aneb co je malý, to je hezký

které vydává Česká pošta a ta je také nabízí na svých
přepážkách, kde si je mohou zájemci koupit za
nominální hodnotu. Tato skutečnost je odlišuje od
ostatních vlastních známek a vydavatelé katalogů by to
měli vzít v potaz. Konkrétně já jako autor katalogu
známek a celin České republiky (POFIS) takové
známky do příštího vydání zařadím – alespoň do samo-
statné kapitolky. A protože těchto vydání není mnoho,
pouhých šest, jejich přehled pro snazší orientaci
sběratelů přináším už teď.
Vlastní známky - vydání České pošty:

2013, 11.12. Sto let českého tenisu; list se sérií 25
různých známek s nominální hodnotou A; náklad
30.000 sérií; v katalogu ČP VZ TL 0021/161-85; v
katalogu POFIS VZP 1-25.

2014, 12.11. Adventní čas; list se sérií 25 různých
známek s nominální hodnotou A; náklad 16.000 sérií;
v katalogu ČP VZ TL 0031/256-80; v katalogu POFIS
VZP 26-50.

2016, 8.6. 25 let Policie České republiky; sešitek se
sérií 8 různých známek s nominální hodnotou A; ná-
klad 30.000 sérií; v katalogu ČP VZ ZS 0052/463-70; v
katalogu POFIS VZP 51-58.

2017, 6.9. Historické poštovní štíty; list se sérií 5
různých známek s nominální hodnotou A (každá 5x);
náklad 100.000 sérií; v katalogu ČP VZ TL 0063/585-9;
v katalogu POFIS VZP 59-63. 

2018, 14.3. Kočáry ze sbírek Poštovního muzea;
list se sérií 5 různých známek s nominální hodnotou E
(každá 5x); náklad 100.000 sérií; v katalogu ČP VZ TL
0071/654-8; v katalogu POFIS VZP 64-68.

2020, 23.9. Poklady světové filatelie; list se sérií 2
různých známek s nominální hodnotou A (13x), resp.
Z (12x); náklad 78.000 resp. 72.000; v katalogu ČP VZ
TL 0106/996-7; v katalogu POFIS VZP 69-70.

Na závěr poznámka k podobě nové čtveřice. Jejím
autorem je Kamil Knotek, syn manželů Knotkových,
tvůrců mnoha krásných českých známek, aršíků a
razítek, a vnuk slavného rytce Ladislava Jirky, tedy pří-
slušník už třetí generace na poli známkové tvorby. No
řekněte, kde na světě se s něčím takovým mohou
pochlubit? I tahle čtveřice se Kamilovi zname nitě
povedla, a tak si můžeme jen přát, aby mu byly svěřo -
vány i další významné úkoly. FB

Název emise: Motýli (výplatní poštovní známky)
Den vydání: 7. října 2020
Hodnoty: 

2 Kč - Modrásek – č. 1093 (ČP)
4 Kč - Žluťásek – č. 1094 (ČP)

Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměry známkových obrazů: 23 x 19 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: společně PA 100 (1093) + PA 100 (1094)
Papír: fl-an-OF; 
Náklad: 1 mil. sérií k datu vydání
FDC: nebyly vydány

Když jsem na posledním zasedání komise České
pošty pro výtvarnou podobu poštovních známek (před
vypuknutím pandemie, teď už jednáme jen virtuálně)
viděl předlohy dvou nových známek s motýly, připa -
daly mi takové všední a proti jiným Knotkovic známkám
překvapivě nezaplněné. To jsem ovšem viděl kresby v
šestinásobném zvětšení a nenapadlo mě dát na
dávnou radu výtvarníka Vladimíra Jiránka (který si mě
jako osmnáctiletého redaktora školního časopisu
oblíbil a léta se pak se mnou přátelil), abych se v
takovém případě na obrázek podíval z výšky lupou

umístěnou dál od oka, protože pak ho budu vidět
správně zmenšený. Lupu jsem s sebou neměl a na
radu si nevzpomněl, takže až když se mi dostaly do
ruky vzorce nových známek, pochopil jsem, jak jsem
se mýlil! Něco takového tu totiž ještě nebylo. Ano, vy-
šly u nás prťavé známky, ale i když byly třeba i výtvarně
zdařilé, byly takové obyčejné, konzumní, prostě jak vý-
platní známky pro běžný provoz bývají. Tyhle jsou ale
jiné – v souvislosti s nimi mě napadá jediné slovo:
Roztomilé! Určitě bude radost je lepit na dopisy a po-
hlednice, a i když jde vlastně o hodnoty doplňkové (ke
známkám, jejichž nominální hodnota už na aktuální tarif
nestačí), mohly by okouzlit kluky a holky, kteří se teprve
rozhlížejí, co by chtěli sbírat, jako kdysi okouzlily znám -
ky se zvířaty a květinami v dětství nás.
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Šťastný nápad je, že na tyhle „plebejské“ a neokázalé
známky autoři vybrali obyčejné motýly, žádné obří
tropické krasavce, ale modráska a žluťáska, které pře-
ce všichni dobře známe. Znalci modrásků by mě samo-
zřejmě mohli upozornit, že nejde o konkrétní druh
motýlů, ale o podčeleď modráskovitých, zahrnující
spoustu rodů a druhů. Ani žluťásek není konkrétní druh,

ale rod zahrnující spoustu podskupin. Ale to se mi právě
líbí, že Knotci nezatížili známku složitým latinským
označením, ale spokojili se těmi krásnými a trochu le-
gračními jmény. Vždyť si to schválně řekněte nahlas –
modrásek, žluťásek… Dětství a letní louka, prázdniny
pomalu končí a nad kývajícími se dlouhými stonky trav
se vznášejí a třepotají křídly lehouncí motýli… FB

Sovák a Brodský století? Je to vůbec možný?

Název emise: Čeští herci
Den vydání: 7. října 2020
Hodnota aršíku: 64 Kč (o 2 zn.); kat. č. A1091/2
Hodnoty známek:  

30 Kč – č. 1091 - Jiří Sovák (1920-2000)
34 Kč – č. 1092 - Vlastimil Brodský (1920-2002)

Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Rozměr aršíku: 175 x 116 mm (známek: 44 x 54 mm

včetně perforace - tisk na spad)
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6 AP (6x 2 různé známky) 
Náklad: 29.000 aršíků
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.
Náklad FDC: 2.900 sérií

Začnu tím druhým, jako Hajaja uspával generace dětí
a tak se vryl do naší paměti, že tohle skvěle vymyšlené
slovo je dodnes názvem úspěšného pořadu Českého
rozhlasu Dvojka. Zanedlouho, přesně tedy 2. ledna
2021, to bude rovných šedesát (!) let, kdy byla odvy -
sílána první pohádka vyprávěná podmanivým Brod-
ského hlasem, orámovaná znělkou, kterou na flétnu za-
hrál Václav Žilka. Škoda, že vám ji tady nemohu líp při-
pomenout, ale když se trochu zamyslíte, třeba se vám
vybaví! (a když ne, najdete ji na YouTube, nebo si

večer v sedm pusťte rádio a zavzpomínejte si…).
Ovšem to byla sice slavná, ale zdaleka ne jediná tvář
Vlastimila Brodského! Hercem byl celý život a my ho
znali z dlouhatánské řady filmů, televizních inscenací
a ti šťastnější i z divadelních rolí. Vždyť už jako šest -
náctiletý hrál ve slavném filmu V+W Svět patří nám! Po
válce v Nezbedném bakaláři, kterého dodnes televize
občas opakují, mně se vryl do paměti v depresivním
filmu Transport z ráje o terezínském ghettu podle
povídky Arnošta Lustiga, a pak samozřejmě v Roz -
marném létu, Rodácích, Skřiváncích, Vlacích … ten se-
znam by byl dlouhý a všude byl výborný, ať šlo o věc
dramatickou, veselou nebo tragikomickou. Taky se mi
líbilo, že přes svoje smutné vzezření to musel být
alespoň tak trochu playboy, vždyť si ho vzala největší
krasavice našeho filmu Jana Brejchová! To manželství
nakonec nedopadlo dobře, ženu mu odloudil jeho
kamarád a kolega z divadelní šatny Jaromír Hanzlík,
ale nedlouho před tím jsem se s Vlastimilem Brodským
osobně seznámil. Byl jsem snad ve druhém ročníku
Vysoké školy zemědělské, zvané Hnojárna, a přátelil se
s krásnou zpěvačkou z divadla Semafor. Bydlela v
řadovém domku na Norbertově, v ulici s roztomilým ná-
zvem U Andělky. A ve vedlejším domečku bydleli Brej-


