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Nejslavnější česká soška
Název emise: Pražské Jezulátko
Den vydání: 30. listopadu 2021
Hodnota: E (ke dni vydání 39 Kč); č. 1147
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Zdeňka Kudrnová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF samolepicí
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1x 40; Náklad: 1,6 mil. ke dni vydání
FDC: nebyla vydána

Znají ji víc v cizině než
u nás a navštěvují ji
častěji zahraniční turisté
než našinci. Přesvědčit
se o tom můžete snad -
no sami, stačí ujít ne-
mnoho kroků z Malo-
stranského náměstí
směrem na Smíchov a
po pravé ruce uvidíte od
ulice kousek odskočený
kostel Panny Vítězné, v
němž je soška - Praž-

ské Jezulátko - vystavena. Zhotovena byla ve Španěl-
sku před bezmála pěti sty lety a k nám se dostala
počátkem 17. století. V roce 1628 ji chrámu věnovala
Polyxena z Lobkovic, vdova po dvou mocných velmo -
žích, Vilémovi z Rožmberka a Popelovi z Lob kovic.
Ona sama byla dcerou významného šlechtice Vrati-
slava z Pernštejna, její matka pocházela ze španěl-
ského vévodského rodu. Jezulátko Polyxeně darovala

jako svatební dar, a už tehdy šlo o předmět uctívání.
Pověst praví, že se jistému španělskému mnichovi
zjevil Ježíš v dětské podobě, a on podle toho dal soš -
ku zhotovit. Uvnitř je dřevěná a povrch má vytvarovaný
z vosku. Je jí přičítána zázračná moc, a to dokonce tak
velká, že Pražské Jezulátko znají i věřící v řadě cizích
zemí a například na Filipínách a v Jižní Americe jsou ve
stovkách kostelů uctívány jeho kopie. Přesvědčil jsem
se o tom v katedrále v Buenos Aires, kam jsem zašel
ze zvědavosti, protože tu dříve celebroval mše pozdější
papež František.

Jezulátko je známý parádník, o jeho rozsáhlý šatník
se starají sestry karmelitky, které jej převlékají podle
jednotlivých údobí církevního roku. Soška má i tři
korunky a řadu šperků. I to zřejmě přispělo k loupež -
nému přepadení před padesáti lety, při němž byla soš -
ka ukradena (a zanedlouho naštěstí nalezena). 

Díky nominálu E mohou známku použít evropští tu -
risté, tak teď hlavně, aby ji také měli kde koupit.     FB

ČTENÁŘI SE PTAJÍ

„Prostupující tisk“ na zadní straně známek
Mezi čtenáři našeho časopisu je řada nových sběra -

telů, a tak se otázky, které jsme už v minulosti zod -
pověděli, mohou po čase objevit znovu. Jednu takovou
nám poslal pan Ladislav Parák: „Mám dva PL Výzkum
vesmíru 1975, které se od sebe značně liší. Jeden vy-
padá normálně a druhý má rozpitý tisk, který proráží i na
zadní stranu. Kde bych našel informaci k těmto
rozdílům?“ (obr. vpravo)

Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v článku
Vyšehradský kodex 1970, otištěném ve F7/2013 (je do-
stupný i na www.frantisekbenes.cz, kde stačí zadat
název článku a kliknout na podobu v pdf). Článek se
zabývá změnou zlaté tiskové barvy na zelenou a jejím
současným prostoupením na zadní stranu známky.
Důvod je přitom stejný jako u známky Výzkum vesmíru,
jejíž obrázek nám zaslal L. Parák. Jde o důsledek
dlouhodobého uložení v nevhodných plastových des -
kách nebo nekvalitní pošetce, popřípadě o kontakt s
jinou fólií – tedy nikoli o výrobní odchylku, ale o do-
datečné poškození. Současně samozřejmě nelze vy-
loučit ani úmyslné působení s cílem dosáhnout takové
změny, pak by už nešlo o poškození, ale o padělek. Ať
tak či tak, nejde o žádnou vzácnost a cena takové
znám ky nebo PL je samozřejmě nepatrná.            Red.


