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Milí čtenáři,
v úvodu bychom 
Vám rádi popřáli 
do prvního společ-
ného roku 2017 
hodně zdraví, lás-
ky a času na čtení. 
Věříme, že bude 
rokem šťastným 
až do posledního 
detailu…

Pro naši tiskárnu je tento rok mimo 
jiné významným historickým milní-
kem. PTC Praha a.s. v květnu oslaví 
25. výročí od svého založení. 

Při podobných příležitostech se 
více než kdy jindy nabízí možnost 
ohlédnout se do minulosti; připome-
nout si světlé i stinné chvíle. Zároveň 
je však třeba o to zodpovědněji po-
hlédnout do budoucna naší bezmála 
čtvrtstoletím prověřené společnosti.

Ačkoli otevíráme 
řadu let netknu-
té dveře inovací, 
těžiště naší práce 
stále spočívá na 
tradici, která kaž-
dým přibývajícím 
rokem obhajuje 
svou cennou pozi-
ci první poslední 
– na světě.

Bohumil Šneider (*1936)
Známý ocelorytec studoval na odborné 
škole grafické v Praze a svému řemeslu 
se naučil ve firmě Zukov. V roce 1969 
nastoupil jako rytec do Státní tiskárny 
cenin a od roku 1989 spolupracuje na 
výrobě poštovních známek pro Českou 
republiku i Slovensko. 

Při tvorbě bankovek byl blízkým spo-
lupracovníkem Albína Brunovského. 
Jeho umělecké rytiny můžeme nalézt 
také na mincích a cenných papírech. 

Nyní se mezi jeho díla zařadila také 
reprezentativní rytina naší tiskárny. 

Člověk by řekl, že si budete chtít po 
své takřka padesátileté kariéře od-
počinout. Vy jste ale stále pracovně 
vytížen…
Pro mě je práce rytce, dá se říci, přiro-
zená. Bratr byl také rytec, vynikající, ale 
zemřel mladý. Nechci, aby to znělo jako 
klišé, ale zkrátka a dobře je toto umění 
v rodině. A mě to vždycky bavilo.

Rytectví je krásné, ale jistě náročné 
řemeslo s důrazem na detail. Záleží 
v tomto směru na velikosti rytiny?
Na formátu příliš nezáleží. Pravdou je, 
že na větší ploše bývá více práce, ale 
některé známky jsou zase tak jemné, 

že se člověk musí více soustředit a celý 
proces trvá déle. Obecně jde ale spíše 
o to správně odhadnout hustotu, aby 
rytina nebyla příliš strohá. Jednoduše, 
aby to vyznělo.

Které náměty zpracováváte s největší 
oblibou?
Již dříve, když jsem dělal cenné papí-
ry, jsem často slýchal věty typu: „Oni 
říkali, že vy děláte tu architekturu.“ 
Samozřejmě ano, ale památky a měs-
ta dělám pro ty, kteří mají zájem. Sám 
za sebe můžu říct, že od začátku jsem 
dělal spíše portréty. Pokaždé se však 
snažím s tématem zžít.

Karolína Zemenčíková
šéfredaktorka

str. 3
VÝROBA 
GERRIT DOU

NOVÝ ROK,
NOVÝ WEB

str. 4

ZNÁMKY 
ZE SOUSEDSTVÍ

str. 4

ÚSPĚCH 
SLOVENSKA

str. 4

K D Y Ž  J S E M  P Ř E S TA L  N A D Á V AT. . .

Ing. Miroslav Krejčík
ředitel společnosti



Pětibarevný přepis a grafická úprava 
olejomalby ze 17. století jsou dílem 
rytce Václava Fajta. Rytiny se povedly 
skvěle. Zvlášť když uvážíme, že Gerrit 
Dou byl mistrem velmi jemné malby 
a přenést ji do soustavy vrypů ve znač-
ně zmenšeném formátu je skutečně 
mimořádně obtížné.   

Neméně náročný je tisk. Každá barva 
se tiskne samostatně, od nejsvětlejší 
po nejtmavší, a listy papíru se do lisu 
vkládají ručně. Při celkovém počtu dva-
cet šest tisíc malých přepážkových listů 
českého vydání šlo v součtu s lichten-
štejnským nákladem o vcelku závratné 
číslo, které prověřilo dovednosti osá-
dek i funkčnost zasloužilých strojů. 

Jak dlouho nám to trvalo? První část, 
mezi tiskaři známá jako ověřovací, se 
dostala do tisku počátkem dubna. Poté 
se přešlo k tisku známek a pamětních 
listů putujících do Lichtenštejnska. Vý-
roba byla ukončena v druhé polovině 
července druhým, početnějším nákla-
dem české verze. Takřka čtyři měsíce 
práce. 

Po vytištění každé jednotlivé barvy 
je list několik dnů uložen na sušicí sto-
jan. Následuje tisk další barvy, sušení, 
ruční vyjmutí,… A při každém vkládání 
do stroje musí list dosednout napros-
to stejně, aby nedošlo k posunu barev. 
Zas a znovu, než je známka dokonale 
vytištěna. Každý list vezme obsluha 
stroje do ruky celkem jedenáctkrát.

Aby toho nebylo málo, pro ocelotisk 
se používá papír opatřený lepem, mi-
mořádně citlivý na kolísavou vlhkost 
ovzduší. Nejedná se o dramatické 
změny, ale i půlmilimetrový rozdíl způ-
sobí zkreslení výsledného obrazu. 

A když jsme u rozdílů, verze známky 
se na první pohled liší samozřejmě ná-
pisy. Když se však zadíváte pozorněji… 

Rozumím. Nakonec jste si však i s tím-
to nesnadným motivem poradil…
Myslím, že to nedopadlo úplně nejhůř. 
(smích) Díky tomu, že byl schválen ná-
vrh s památkami Prahy, vznikl docela 
pěkný kontrast.

Rozhodně to byl skvělý nápad, proto 
si nemohu odpustit dotaz, kde čerpá-
te inspiraci? 
Z historie, z krásných věcí i v přírodě… 
Dříve jsme tomu všemu říkali plevel 
a teď obdivuju i to, jak kvete louka. 
Možná, že na tom má svůj podíl stáří. 
Dnes litujete, že jste vše neoceňoval 
nebo nedoceňoval; prostě, že jste ne-
pochopil. (zamýšlí se) Člověk vidí svět 
jinýma očima... Na druhou stranu, kdy-
bychom se takhle koukali už za mlada, 
nevím, nevím, jak by to s tím světem 
dopadlo. (smích)

Tomu říkám povedené zakončení. 
Děkuji Vám za rozhovor. (KZ)

To je zajímavé. Nebráníte se tedy ani 
tematickým výzvám…
Rozhodně ne zcela. Vždy jsem tíhnul 
k historii a klasickému umění, zejmé-
na barokním obrazům, ale je třeba se 
nad každým motivem zamyslet a ono 
se Vám to potom může začít i líbit. Na-
příklad když jsem dělal známku Maxe 
Ernsta, Život v domě, zpočátku jsem 
měl jisté obavy, a nakonec vyhrála první 
cenu jako rytecký přepis. To bylo skvělé.

Již téměř 30 let se podílíte na vzniku 
poštovních známek. Vybavujete si tu 
první; kdy začala naše spolupráce?
Ano, jistě. Byli to obojživelníci. Šlo 
o čtyři známky a na každé pracoval je-
den autor. V té době se také ještě na 
FDC obálky dělaly tříbarevné rytiny. 
To je taková perlička pro umělce, když 
se jedná o soutisk, ale především je to 
pěkná vizitka pro stát jako takový. 

Naši tiskárnu dobře znáte. Nyní jste 
vytvořil rytinu, která ji bude repre-
zentovat. Byl jste rád, když jsme Vás 
oslovili?
Upřímně. Když jste mi to zadali, říkal 
jsem si: „To se mi někdo chtěl pomstít!“ 
(smích) Tedy, začátky jsou těžké obecně 
– mám na mysli čas, aby se myšlenka 
mohla projevit na papíře. A přijít na to, 
jak rytecky ztvárnit moderní a funk-
cionalistickou budovu tiskárny, se mi 
zpočátku jevilo jako velký problém!
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Když jsem tiskárnu navštívil poprvé, 
tenkrát jako doprovod J. Švengsbí-
ra, byl jsem fascinován. Byla a je pro 
mě magickou továrnou; kolosálním 
světem tunových strojů, z nichž za 
obrovského rachotu vychází něžná 
krása na sněhobílém papíru. 

Později jsem pocítil pýchu, když 
se opakovaně dostávala do světo-
vých zpráv a získala desítky oceně-
ní. Za nejprestižnější považuji WIPA 
Vídeň a soutěž polygrafů – tiskařů 
známek. Oceňuji, že známky hod-
notí odborné poroty, nikoli laická 
obliba či internetové klikání. 

Česká pošta přinese ukázku špič-
kové světové úrovně již v květnu. 
Bude jím tiskový list Paola Veronese 
„Sv. Kateřina s andělem“ z dílny M. 
Ondráčka v nezvyklé úpravě. Dvě 
známky budou tištěny v perfektně 
kreslicí černohnědé rytině a dvě 
totožné známky pětibarevným 
soutiskem. Velkou čest vzdáme Hr-
dinům odboje k 75. výročí operace 
Anthropoid, do třetice chci zmínit 
letošní emisi Umění. O překvapení 
nebude nouze.

Do nového roku 2017 přeji ko-
lektivu PTC Praha a.s. obchodně 
úspěšný a známkově bohatý rok, 
další – špičkovým tiskem – prově-
řené úspěchy, jen minimální ztráty 
„tiskového parku“ a snad nějaký pří-
růstek do polygrafických možností. 
Dobrý papír, dobré barvy, k tomu 
již tradiční um kmenových pracov-
níků. A pak – šťastnou ruku při vý-

běru motivů 
známkovým 
tvorbám Čes-
ké a Sloven-
ské pošty…
Úspěch bude 
zaslouženě 
neodvratný.

Ing. Břetislav Janík
Vedoucí oddělení Známková tvorba
Česká pošta, s.p.
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Známka je typicky česká – a přece se půlstoleté tradici emise Umění na znám-
kách vymyká. Ocelotiskem z plochy reprodukuje dílo slavného nizozemského 
malíře Gerrita Doua, obraz, který daroval lichtenštejnský kníže Jan II. před-
chůdkyni naší Národní galerie v Praze. Výběr předlohy pro společné vydání 
České republiky a Lichtenštejnska není náhodný.

SLOVO ZÁKAZNÍKA

Po bezmála pětadvaceti letech své-
ho působení ve výrobě poštovních 
známek, spolupráce s předními rytci 
a tisku nejrůznějších námětů se naše 
tiskárna konečně dočkala! PTC Pra-
ha má nyní i díky skvělému Bohumilu 
Šneidrovi vlastní rytinu. 

Toto do detailu propracované dílo 
bude tiskárnu reprezentovat na všech 
významných tiskovinách. Stane se 
mimo jiné součástí pamětních listin, 
oceněních i prestižní korespondence.  
A co víc? 

Od této chvíle bude nezpochybnitel-
ným dokladem kvality našeho cenného 
ocelotisku z plochých desek. (red)

Technická specifikace

Rozměry rytiny: 120 x 85 mm
Technika tisku: ocelotisk z plochy
Počet barev: 1 ocelotisková barva
Autor: Bohumil Šneider

Zmíněné složitosti vícebarevného oce-
lotisku z plochých desek způsobily, že 
od výroby naprostá většina tiskáren 
na světě ustoupila. Za našimi známka-
mi není jen stroj, do kterého se vloží 
papír a na jehož konci jsou hotové tis-
ky. Za každou známkou je třeba vidět 
člověka. A zdaleka ne jednoho. V PTC 
Praha jsou to právě lidé s výjimečnými 
dovednostmi, kteří dávají poštovním 
známkám vysokou uměleckou i řeme-
slnou hodnotu. 

Chtěli byste se o této jedinečné tech-
nice dozvědět více? Spatřit výrobu této 
konkrétní známky na vlastní oči? Nyní 
máte jedinečnou příležitost. Připravili 
jsme pro vás krátký obrazový záznam. 
Ne nadarmo se přece říká, že jednou 
vidět je lepší než stokrát slyšet. 

Odkaz naleznete na našem Facebooku 
a nově také na www.ptcpraha.cz (red)

Česká známka byla tištěna z pěti oce-
lových desek. Pro Lichtenštejnsko bylo 
zhotoveno o jednu rytinu více. Důvo-
dem je, že černá barva byla rozdělena 
na část obrazovou a textovou, tj. tři-
náct vzetí do rukou pouze při tisku.

Bylo to pracné, ale stálo to za to! Šlo 
o první spolupráci s lichtenštejnskou 
poštou, a tak jsme napjatě čekali na 
odezvu z Vaduzu. Byla vlídná. 

A v zásadě prosté je i naše shrnutí. 
Rekordních šest rytin v dokonalém 
soutisku? Více je tentokrát prostě více. 

V Í C E  J E  N Ě K DY V Í C E
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PTC Praha a.s. tlačí slovenské 
poštové známky od vzniku sa-
mostatnej  Slovenskej republiky 
v roku 1993, s výnimkou rokov 
2005−2007, keď výberové ko-
nanie na tlač poštových známok 
vyhrala spoločnosť Libra, ktorá 
tlač známok sprostredkovávala  
v rôznych európskych tlačiarniach, 
ako napr. Walsall Security Printers, 
Cartor Security Printers alebo Álla-
mi nyomda Nyrt. Práve rok 2005 je 
historickým medzníkom slovenskej 
filatelie, pretože došlo ku kolapsu 
filatelistického trhu a k poklesu re-
gistrovaných zberateľov z ca 10 tis. 
na 1500, pretože všetky poštové 
známky boli v tomto roku vydané 
ofsetom.

Slovenská pošta, a.s., preto na 
základe predchádzajúcich skúse-
ností pristupuje k vydávaniu poš-
tových známok veľmi obozretne, 
pričom sa jej podarilo v roku 
2007 opäť vrátiť k tlači poštových 
známok oceľotlačou v PTC Praha 
a.s., ktorá disponuje viacerými 
unikátnymi technológiami. Tlač 
poštových známok je determi-
novaný aj ekonomickými faktor-
mi, pretože známky vytlačené 
ofsetom sú lacnejšie, ako napr. 
známky vytlačené oceľotlačou 
z plochých platní. V prípade vý-
platných poštových známok sa 
však stále pokračuje v ich výrobe 
rotačnou oceľotlačou, ktorá je 
naopak lacnejšia a práve na tejto 
technológii 
je postavený 
nový emisný 
rad eurových 
výplatných 
známok Kul-
túrne dedič-
stvo Sloven-
ska.

Mgr. Martin Vančo, PhD.
Vedúci Poštovej filatelistickej služby 

Slovenská pošta, a.s.

SLOVO ZÁKAZNÍKA

„A když se budu hodně chválit, 
tak řeknu, že jsem spokojený.“



Slovenské známky oslavily úspěch až 
v dalekém Pekingu, kde se uskuteč-
nil 12. ročník soutěže „China Annual 
Best Foreign Stamp Poll“. Slovenská 
pošta získala v tomto prestižním 
klání hned dvě významná světová 
ocenění, o nichž ve veřejném hlasová-
ní rozhodovalo více než šedesát tisíc  
respondentů.

V kategorii Nejlépe vytištěná známka 
se na prvním místě umístila emise umě-

ní: Alfons Mucha 
vydaná roku 2015. 

Jedná se o ry-
teckou transkripci 
Františka Horniaka, 
který zpracoval 
jediný monumen-
tální obraz Alfonse 

Muchy nacházející se na území Slo-
venska. Vítězství slovenské poštovní 
známky v této soutěžní kategorii je 
zároveň cenným dokladem kvality pro 
naši tiskárnu. Oceněná známka je tiš-
těná tradiční technologií ocelotisku 
z plochých desek v kombinaci s moder-
ním ofsetem. 

V kategorii Nej-
lepší aršík světa 
zvítězila emise vy-
daná k 550. výročí 
Academie Istropo-
litany z roku 2015. 
Autorem návrhu, 
který byl inspirován výzdobou jedné 
z iluminovaných stran Bratislavského 
misálu, je Dušan Kállay. Rytecky ji zpra-
coval rovněž František Horniak.

Gratulujeme a věříme, že tato oceně-
ní zdaleka nepatří mezi poslední. (red)

Na naše otázky bude odpovídat před-
seda Komise pro výtvarné řešení  
poštovních známek a akademický ma-
líř Jan Kavan.

Ohlédneme se za poslední loňskou 
emisí Umělecká díla na známkách, 
která byla tištěna kombinací plochého 
ocelotisku a ofsetového tisku. 

NOVÝ ROK, NOVÝ WEB
Nové webové stránky jsou na světě! 
Dali jsme si za cíl vytvořit přehlednější 
prostor – naši výkladní skříň. 

Už nebudeme jen psát, budeme se 
více ukazovat. Aktuálně, avšak tradič-
ně, přímo ze srdce naší tiskárny. Pře-
svědčit se o tom budete moci ihned 
po ukončení režimu testování. (red)

V příštím čísle…

ZNÁMKY ZE SOUSEDSTVÍ 2 rámový exponát s adjustovanými 
poštovými známkami vydanými za 3 
predchádzajúce roky. Okrem originality  
prezentácie patria medzi hlavné hod-
notiace kritériá aj technická kvalita  
vystavovaného materiálu, jeho funkč-
nosť v poštovom styku, všeobecný záu-
jem o poštové známky v oblasti verejnej 
potreby alebo charity. Nakoniec sa od-
bornou porotou hodnotí aj vyváženosť 
medzi textovými informáciami a vy-
stavovaným materiálom, čitateľnosť  
informácií a estetický dojem.

Prvá súťaž tohto typu bola zorgani-
zovaná v roku 2008 na výstave EFIRO 
v Bukurešti, pričom Slovenská pošta, 
a.s., získala prvenstvo celkovo pätkrát: 
v roku 2010 na výstave PORTUGAL 2010 
v Lisabone, v roku 2012 na 25. sveto-
vom poštovom kongrese UPU v Katare, 
v roku 2014 na výstave MALAYSIA 2014, 
v roku 2015 na výstave SINGAPORE 
2015 a naposledy v na výstave World 
Stamp Show NY 2016 v New Yorku. 

Najdete nás na Facebooku.
www.facebook.com/PTCPraha/
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Neoznačené obrazové přílohy jsou součástí archivu PTC Praha a.s.

Chcete se dozvědět o vydání dalšího 
čísla? Na nových webových stránkách 
brzy naleznete krátký registrační for-
mulář, který Vám mimo jiné zajistí 
odběr elektronické verze Newsletteru 
přímo do Vaší e-mailové schránky. 

Pravidelné avízo před publikací každé-
ho konkrétního čísla můžete spolehlivě 
získat takříkajíc z první ruky na našem 
Facebooku.

Máte dotaz, námět na článek či se 
s námi chcete podělit o názor? Adre-
sa newsletter@ptcpraha.cz je Vám 
v tomto směru plně k dispozici. (red)

SLOVENSKÝ ÚSPĚCH V ČÍNĚ
Slovenská pošta, a. s. kladie veľký dôraz 
na prezentáciu slovenskej známkovej 
tvorby v zahraničí a to z jednoduché-
ho dôvodu. Na Slovensku je jediným 
štátom oprávneným vydavateľom 
poštových známok, takže kvalitu mož-
no posúdiť len v porovnaní s inými 
vydavateľmi, teda s inými krajinami. 

Jednou z takýchto prestížnych med-
zinárodných súťaží je „International 
Competition Class for issuing postal 
authorities UPU members countries 
and their territories“, ktorú možno 
označiť za Majstrovstvá sveta pôšt 
vo filatelii. Je organizovaná Svetovou 
poštovou úniou (UPU), pričom každá 
pošta má možnosť vytvoriť 1 alebo 

ODBĚR NEWSLETTERU

Jsme s Vámi již čtvrt století. Co se za 
tu dobu změnilo, co zůstalo stejné  
a na co se můžete těšit? Vše se dozvíte 
již v přístím vydání.

Mgr. Martin Vančo, PhD., Vedúci POFIS
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