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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Bořek Šípek – hezké, ale poněkud nesrozumitelné
Název emise: Český design: Bořek Šípek
Den vydání: 6. června 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); Pof. č. 1121 
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 12x PL 4
Náklad: 64 tis. ks (16 tis. PL)
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Známka v neobvyklé podobě je věnována výtvarní -
kovi Bořku Šípkovi. Šlo o výraznou a obecně známou
osobnost, o člověka, který v životě skvěle uspěl, vzdor
krajně nepříznivým podmínkám. Jako dítě a pak jako
mladík postupně zcela osiřel a v devatenácti odešel do
exilu. Oba rodiče mu zemřeli předčasně na zhoubný
nádor a tohle krajně znepokojivé osudové předurčení
se nad ním vznášelo po celý život. Nakonec ho do-
stihlo, rakovině podlehl i on…

Léta, která mu byla vyměřena, však vyplnil prací, kte -
rá mu přinesla nejen uspokojení, ale i uznání v mno ha
zemích světa. Na počátku bylo šťastné setkání s René
Roubíčkem, pozoruhodnou renesanční osobností pů -
so bící v řadě uměleckých oborů, zejména v umělec -
kém sklářství. Ten se stal poručníkem osiřelého Šípka
a získal jej pro práci se sklem, které se pak úspěšně
věnoval po celý život. Šípek byl typický selfmademan,

v cizině začínal z ničeho. Ale postupně se naučil pět
jazyků, v Hamburku vystudoval architekturu, zabýval se
filosofií a nebál se od počátku postavit na vlastí nohy.
V Nizozemí založil firmu a začal se zabývat navrhová -
ním nábytku. Se svým osobitým designem slavil
úspěch, dobře se prodávaly sériově vyráběné věci i
individuálně zhotovované sběratelské kousky. Už jako
slavný výtvarník se po roce 1989 vrátil do Českoslo ven -
ska kde založil sklářskou firmu, stal se hlavním ar chi -
tektem Pražského Hradu, vyučoval na několika vy so -
kých školách u nás i v zahraničí, sedm let byl děkanem
fakulty architektury liberecké univerzity, působil jako
scé nograf, kostýmní návrhář, navrhoval podobu expo -
zic na velkých výstavách … člověku se až nechce
věřit, jak to všechno mohl vtěsnat do pouhých čtyřia-
dvaceti hodin denně.

Na známce je připomenuto Šípkovo působení na
Pražském Hradě, kam ho přivedl Václav Havel. Ten
hledal způsob, jak tohle tradiční sídlo hlavy státu zlid-
štit a přiblížit moderní době. Oba byli umělci, Šípek
Hav lovy vize dokázal převést do reality (ten styl nazývali
moderní baroko) a při té práci se velmi spřátelili. Když
pak Havel zemřel, Šípek se podílel na podobě smu -
tečních obřadů. Svého přítele přežil o necelých pět let.

Na známce je skleněný objekt z prostor kanceláře
prezidenta republiky na Pražském Hradě. Visí ze stropu
vedle schodiště a zjevně si jej tu považují – je vyobra -
zen na oficiální „hradní“ prezentaci na Twitteru.

Zkušený autor mnoha známek Pavel Sivko objekt
umístil mírně šikmo, jako kyvadlo, a tomu přizpůsobil
i polohu nápisů, čímž známce dal neobvyklou
dynamiku. Co je to ale platné, když podle mého názoru
celá věc (graficky jistě pěkná) vyznívá poněkud ne-
srozumitelně. Už ten název – Objekt z Pražského
Hradu! Neinformovaný divák neví, jestli je to dámský
přívěsek na krk, nebo obří lustr. A když k tomu přidáte
nominál E, co si asi může pomyslet adresát v za-
hraničí, který si neumí přečíst ani ten nic neříkající
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nápis? Nemělo tam být
uve deno něco i anglicky?
Šípek byl přeci mezinárod -
ní designérská hvězda!

Obdobnou výhradu
mám k výzdobě na FDC
(skleněná fontána), a jas -
né není ani vyobrazení na
razítku (pohár), i když tam
bude divák odhadem asi
nejblíž, protože takové
oboustranné skleničky na
šampaňské podle Šípko -
vých návrhů si můžeme
dodnes koupit i my.      FB

Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku
Název: Krásy naší vlasti: Hornický region Krušnohoří
Den vydání: 6. června 2021
Hodnoty:

26 Kč - Státní zámek Jezeří - Pof. č. 1122
27 Kč - Skalnatá rokle Vlčí jáma - Pof. č. 1123

Rozměr známkových obrazů: 40 x 26 mm
Rozměr aršíku: 70 x 107 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Liniová rozkresba Pof. č. 1122 a rytiny obou FDC: 

Martin Srb
Druh tisku: OF, Pof. č. 1122 s liniovou rozkresbou
Tisková forma: 12 aršíků; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 30 tis. aršíků
FDC: OTp; barva - tmavě zelená (1122), hnědá (1123)
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700 sérií

Hornický region Krušnohoří, kraj řady protikladů,
protivenství i spolupráce, aréna česko-německého
usilování i soupeření, území spějící ke zkáze a za-
chráněné v hodině dvanácté. Kdyby to někdo nevěděl,
rozkládá se kolem historické česko-saské hranice, u
nás tedy v severozápadních Čechách. Více než osm
set let tu po obou stranách Krušných hor havíři do-
bývali rudy a později i uhlí. Zbylo tu po nich nesčetně
památek a upomínek, některé doslova hrozivé.

Příkladem jsou Vlčí jámy vyobrazené na známce s
nominální hodnotou 27 Kč, tedy hluboké kaňony, které
však nevznikly jako dílo přírody, ale jde o propadlé
důlní prostory po těžbě cínu. V průběhu doby se v nich
vyvinulo specifické mikroklima, s trvale zmrzlým ledem
a sněhem, v němž se vyskytují ohrožené rostliny a
živočichové. Důlní činnost na Krušnohorsku probíhala
vlastně až do konce minulého století, ukončena byla v
roce 1997 uzavřením železnorudného dolu Měděnec.

Plánovaná těžba uhlí málem pohltila zámek Jezeří,
vyobrazený na známce s nominální hodnotou 26 Kč.
Skoro všichni nad už tak zchátralou stavbou zlomili hůl
a vypadalo to, že ji nic nemůže zachránit. Spásu při-
neslo až zjištění, že poddolování ostrohu, na němž zá-
mek stojí, by mohlo způsobit tak rozsáhlý sesuv půdy,
že by došlo k zavalení hnědouhelného velkolomu. Zá-
mek byl tedy ušetřen, ale nikoli zachráněn. Po roce
1990 jej v restituci dostali zpět původní majitelé
Lobkowiczové, kteří ho však zanedlouho tváří v tvář de-

primující devastaci darovali státu. Pak teprve započaly
snahy o rekonstrukci, provázené ojedinělým pro-
jektem, kdy je zámek zpřístupněn veřejnosti ve stavu,
v jakém se postupně nachází, a návštěvníci tedy
mohou sledovat, jak se opravy vyvíjejí.

Na jednom aršíku se nám tedy sešla dvě témata –
obě úzce související s hrozivými důsledky důlní
činnosti. Ta v minulosti zdevastovala krajinu a ohrozila
významnou stavební památku, nyní však, společným
česko-německým úsilím, se snad všechno postupně v
dobré obrátí a území bude sloužit turismu. Je to samo-
zřejmě záměr na velmi dlouhou dobu, ale dobrou
zprávou je, že jej podpořilo UNESCO, které Hornický


