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Vážení čtenáři, přátelé filatelie,
dovolte mi, prosím, malé rozptýlení.
Představte si následující situaci. Z do-
pisní schránky na Vás vykukuje dopis 
a na něm si spokojeně hoví barevná 
poštovní známka. Zaujme vás. 

Pozorně si ji prohlížíte, chcete vědět 
víc. Spěcháte tedy domů, sáhnete po 
tištěném katalogu poštovních známek 
nebo usednete k počítači, a netrpělivě 
hledáte kýžené informace… Střih.

Nemusíte chodit nikam. Z kapsy vy-
táhnete mobil, spustíte si naši novou 
aplikaci StampAR a fotoaparát namíříte 
na ten malý ozoubkovaný zázrak. Chvil-
ka strpení a už se ocitáte v docela jiném 
světě. Vše, co hledáte, nebo dokonce 
mnohem víc, máte přímo před sebou.

Zní to jako fantazie? Jedná se o reali-
tu brzké budoucnosti. A ačkoli ji možná 
rámují jen mlhavé představy, už příště 
se Vám bude moci detailněji představit.

Ale nepředbíhej-
me – již nyní tu na 
Vás čeká mnoho 
zajímavého. A mě 
tentokrát nezbývá 
než popřát Vám 
jen krásné letní 
chvíle, a příjemné 
čtení…

Jan Fatka (*1953)
Přezdívaný Poslední Mohykán na stroji 
Wifag zasvětil svůj život výrobě poš-
tovních známek. V roce 1969 nastoupil 
do naší tiskárny jako učedník na knih-
tisk a po vojně zde začal pracovat jako 
hlubotiskař. Od roku 1975 pracuje jako 
tiskař na rotačce a ani po tolika desetile-
tích nedá na svou profesi dopustit.

Popiš nám, prosím, stručně stroj, který 
obsluhuješ. 
Pracuji na pětihlavém rotačním stro-
ji, který kombinuje ocelotisk (1 válec) 
s hlubotiskem (4 válce). Zjednodušeně 
to funguje tak, že se na „nekonečnou“ 
roli papíru postupně tisknou jednotlivé 
barvy a na druhé straně stroje vyjíždí 
hotové známkové aršíky. 

V čem je výjimečný?
Tisk na Wifagu má celou řadu specifik. 
Tak třeba – na hlubotisk je potřeba hlad-
ký papír, aby se barva rozlévala do plo-
chy, ale pro ocelotisk potřebuji naopak 
hrubší papír, který lépe udrží barevný re-
liéf. Používáme plst na klobouky, klacek, 
aby plst „neplavala“, a spoustu dalších 
vychytávek. U hlubotisku zase vůbec 
nefungují definice barev podle obecně 
platných vzorníků, jako třeba na ofsetu. 

Čím se tedy řídíš?
Když dostanu do rukou výtvarnou před-
lohu, přemítám v hlavě, z jakých barev 
lze ten který odstín sestavit a v jakém 
poměru. Za ta léta jsem se to naučil. 
Potom barvu skládám, pomocí velkých 
sběraček, středních i malých, a taky růz-
ně velkých panáků, lžic, ale i kapátek… 
(smích) Musím prostě chytit ten štych, 
aby výsledný obraz odpovídal vzoru. 

Takže si mícháš barvu po troškách 
a hledáš správný odstín?
Kdepak, rovnou ji namíchám v potřeb-
ném množství. Pak ji prstem natupuju 
na známkový papír a porovnávám. Když 
jsem tak nějak nejblíž, tak je to dobré, 
naliju barvu do stroje, vytisknu náhledy 
pro schvalovačku a spolu s autory ladí-
me drobnosti. Někdy to zkoušíme tak 
nebo onak a nakonec se vrátíme k pů-
vodní verzi, takže se musí všechno zase 
vylít a namíchat znovu. (smích)

Karolína Zemenčíková
šéfredaktorka
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krát jsem ale dostal chybně vymoleto-
vaný válec. Všechny portréty byly pěk-
né – až na jeden. Jedna známka ze sta 
byla zdvojená a on  tam chudák vypadal 
úplně jako černoch. (smích) Tisk jsme 
museli hned zarazit, protože to by byl 
v té době hrozný politický průšvih. 

Z tvého vyprávění je zřejmé, že tě vý-
roba známek prostě baví…
Ano, je to krásná práce. Skoro celých 
padesát let se učím a beztak to ještě tak 
docela neumím. Člověk si s tím tiskem 
musí pořád hrát a kolikrát musí přemýš-
let, jak si pomoct. Ale když mi to pak 
sedne, jak se říká, jako prdelka na hrnec, 
mám o to větší radost. (smích)

Děkuji za zajímavý rozhovor. (KZ)

Na stroji pracujete tři. Jaké máte role?
Kdysi nás tady bylo pět. Dva tiskaři, dva 
na mašině a jeden pomocník, ale po-
stupně jsme ubývali. U vykladače stojí 
Karel, Jára drží perforaci a já řídím stroj.

Tak trochu se bojím zeptat, co to zna-
mená „držet perforaci“…
(smích) No má tam takové dva knoflíky, 
kterými ji ovládá. To mi připomnělo...  
Když máme hodně projetý válec nebo 
třeba nějak škrábe, dávám pod rakli¹ 
takzvaný palec, což je sice kovový plíšek 
se šroubkem, ale když to takhle řeknu 
laikovi, většinou se hned vyděsí. (smích)

Člověk totiž nikdy neví, co může čekat.
Pravda. Máme už takový svůj slang. 
Někdy se třeba v obrazu tvoří takzvaná 
košťata. To znamená, že barva z válce 
není zcela vytřená a přebytek se na pa-
píře rozpíjí. Takže když na mě kluci křičí: 
„košťata“, neběžím do kumbálu, ale při-
dám potaš do vaničky nebo na ty fousky 
jen fouknu, jako kouzelník. (smích)

Vždy víš, co je třeba udělat, nebo ještě 
někdy improvizuješ?
Nikdy si nejsem úplně jistý... Musím se 
přizpůsobit každé známce, každé rytině, 
a průběžně dělat korekce. Rozhodně to 
není o tom, že se udělá nátisk, pustí se 
stroj a už se na nic nesahá. 

Je na stroji patrné jeho stáří? 
Pořád se něco opravuje, ale naštěstí jsou 
tu šikovní lidé, kteří ho vždy dají dohro-
mady. A navíc – my jsme na tom, co se 
únavy materiálu týká, asi stejně, i když 
je Wifag podstatně mladší. (smích) 

Na jakou známku nejraději vzpomínáš?
Nejvíc asi na Husáka, ačkoli jsem od své-
ho nástupu tisknul všechny prezidenty, 
československé, české i slovenské. Ten-
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HISTORKA Z HISTORIE

Za špičkovou emisi známkové 
tvorby považuji Pražský hrad – ry-
tecký přepis obrazu Sv. Kateřina 
s andělem od Paolo Veroneseho. 

Poprvé byl vydán obraz v roce 
1988 a rytcem byl precizní Vác-
lav Fajt. Ačkoliv záměr tehdejší 
pošty byl zřejmý, vydat více zná-
mek na stejně velkém prostoru, 
byl to počátek konce prvního 
vydavatelského období oblíbené 
emise. Známky ztratily svoji tra-
diční velikost (5 x 4 cm), utrpěla 
reprezentativnost a námětová 
přitažlivost známek nejnáročněj-
šího ocelotisku z plochy. Emise 
byla nakonec ukončena.

Obnovení emise (2011) zname-
nalo návrat k tradičnímu formátu. 
Rytec Miloš Ondráček předložil 
velmi kvalitní barevné soutiskové 
rytiny, zejména v kreslící černé 
barvě. Došlo k rozhodnutí letošní 
emisi pojmout zcela nově.

Obraz známky je v černé barvě 
naprosto identický. Jedna známka 
byla ponechána v jednobarevné 
produkci, druhá známka v pětiba-
revném soutisku.

Záměrem nebylo konfrontovat 
dva rytce, kteří ani neměli stejné 
možnosti vyjádření, ale vyzkou-
šet nové nápady v kategorii té 
nejtradičnější kvality tisku našich 
známek. 

Velký dík patří Poštovní tiskárně 
cenin Praha a.s. Ta opět proká-
zala, že patří právem ke světové 
špičce v oboru tisku poštovních 
známek.

Ing. Břetislav Janík
Vedoucí oddělení Známková tvorba

Česká pošta, s.p.

Paolo Veronese:
sv.  Kateřina s  andělem

¹ stěrová planžeta používající se pro hlubotisk

To jsem tady v roce 1988, při příleži-
tosti světové výstavy Praga, tisknul na 
zakázku faksimile Modrého Mauritia. 
A jak už jsem říkal, potřeboval jsem 
mít i v tomto případě u sebe předlohu. 
Poštěstilo se a mě se díky německému 
obchodníkovi do rukou dostal originál 
– jako vzor.

Věrnou kopii jsem spolu s kolegy 
tehdy tisknul ještě na Wifagu 2, oproti 
původní jednobarevné známce, dvě-
ma barvami. Bylo totiž třeba dobarvit 
papír, aby se podařilo napodobit jeho 
omšelou strukturu. 

Již tehdy jsem byl odpovědný za 
správnou barevnost a potřeboval jsem ji 
zkontrolovat. To se nejlíp pozná, když se 
papír nakloní na světle, a já měl tu před-
lohu na stole v takovém průhledném 
sáčku. Abych na ni dobře viděl, musel 
jsem ji vyndat. Takže jsem si ten origi-
nál jednou rukou vyklepnul ven a chtěl 
jsem na něj, na toho pravýho – Modrý-
ho – Mauritia, sáhnout. Jenže z toho, 
jak jsem předtím míchal ocelotiskovou 
barvu, mi zůstal takový kopec barvy 
na palci. A já jsem v poslední chvíli, asi 
centimetr, ucuknul, protože tím bych ho 
zničil. Nalepil by se mi na prst! 

Ani nevím, jakou má dneska cenu, 
ale jedno vím jistě. Určitě bych to splá-
cel do dneška. (smích)



V červnu 1983 započal svou tis-
kovou éru zcela nový rotační stroj 
pro tisk vícebarevných známek. 
Tento unikátní stroj švýcarské vý-
roby zvýšil produktivitu výroby, 
rozšířil stávající tiskové možnosti, 
ale přinesl i nové výzvy. Tou nej-
větší byla a stále je potřeba za-
jistit výrobu kvalitních tiskových 
válců, na jejichž přesnosti závisí 
dokonalost soutisku.

Dodnes umožňuje Wifag 3 jako 
jediný stroj v naší stáji tisk až pě-
tibarevného aršíku jedním prů-
chodem, a to včetně perforace. 
Od jeho prvního spuštění uply-
nulo již neuvěřitelných 34 let! 
Stroj stále bez větších problémů 
funguje, ale zub času se na něm 
již výrazně podepsal. Také ostatní 
okolnosti nám bohužel nepřejí. 
Na jedné straně jde o neúprosný 
tlak na ekologicky čistou výrobu, 
který se projevuje zejména v ob-
lasti dostupnosti barev vhodných 
pro tisk známek, a starosti dělá 
i problém sehnat kvalitní bavlně-
ný hadr používaný na stěr barvy 
z válců. O osmi bitové řídící jed-
notce o velikosti malé kanceláře 
raději nemluvě.

Na druhé straně jsou zde stále 
nižší a nižší objemy pro výrobu 
poštovních známek ze strany poš-
tovních správ, což se negativně 
promítá do efektivity a zejména 
ekonomiky provozu stroje. Se-
čteno a podtrženo, nastal čas 
rozhodnutí. Nelze vyloučit, že rok 
2018 může být pro naši rotačku 
i rokem posledním. (red)

Aršík vydaný na počest slovinského architekta Jože Plečnika, který působil 
i v Praze, obsahuje dvě známky a jeden kupón. Před zahájením výroby 
jednala Česká pošta se zástupci Slovinské pošty o možnosti společného 
vydání, což vedlo k řadě změn ve výtvarných návrzích, zejména z důvodu 
přizpůsobení cizojazyčným textům. Přes počáteční iniciativu a kladný postoj 
Slovinské pošty se však tento záměr nepodařilo naplnit.
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Ve druhé polovině dubna nastal 
v tiskárně technický problém, v jehož 
důsledku nebylo možné povrchově 
upravovat ocelové desky. „Snad díky 
neomylnému působení zákona schvál-
nosti bylo právě v tu chvíli potřeba 
udělat drobné korektury na desce, 
v částech, které byly příliš blízko rá-
mečkům. Takže to bylo – od začátku 
– docela o nervy“, nezastírá náš mistr 
tisku. „Korekturami se dalo hodně po-
kazit, ale naštěstí se vše povedlo, aniž 
by se deska musela odchromovat.“ 

Následně proběhly zkoušky perfo-
race, při nichž se zjistilo, že produkce 
na archu nekorespondují s perforáto-
rem. Na základě výsledků bylo nutné 
přistoupit k úpravě tiskových dat pro 
ofset i desky pro ocelotisk, za pomoci 
proslulého náčiní – majzlíku a kladív-
ka. Tisk poté proběhl víceméně bez 
problémů. „Zádrhel přišel až při perfo-
raci“, rozpomíná se Martin. 

V tomto případě totiž perforace 
nelemuje jen známku, ale musí kore-
spondovat s polohou kupónu a okrajo-
vým rámečkem. To byl i pro pověstné 
zlaté české ručičky oříšek, protože zde 
byla znatelná každá nepřesnost. I když 
nešlo o závadu na známce, některé 
aršíky nepůsobily esteticky a bylo tře-
ba provést dotisk. „Papír je vždy po 
provedení ocelotisku do určité míry 
zdeformovaný a v obrazu nelze nalézt 
prakticky nic rovného – stále dýchá, 
a proti tomu stojí rovný perforátor – 
kus železa, který není možno přizpů-
sobit. V tomto ohledu to pro nás byla 
taková vysoká škola.“ poznamenává 
mistr tisku. Nezbývá tedy než dodat, že 
naše tiskárna (nehledě na opravné ter-
míny) i v této náročné zkoušce obstála 
se ctí.

V Ý R O B A Z N Á M K Y J O Ž E  P L E Č N I K A
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Znalí čtenáři jistě vědí, že známky na 
aršíku byly vytištěny kombinací ofseto-
vého tisku a ocelotisku z ploché desky, 
kupón a okraje ofsetem. Bylo tedy po-
třebné sjednocení barevnosti. „Museli 
jsme předem počítat s tím, že rytina na 
známkách, na rozdíl od čistě ofsetové-
ho kupónu, podkladový obraz nějakým 
způsobem dobarví“, vysvětluje Martin 
Sochůrek, mistr tisku. Další výrobní 
zvláštnost spočívala v tom, že na ocelo-
tiskové desce byly umístěny dva aršíky 
najednou, což není v případě tisku na 
lisech Waite běžné. V tomto případě 
však deska měla vzhledem k malému 
rozměru aršíku standardní velikost.

Na schválení (imprimaci) bylo při-
praveno několik barevných variant. 
„Původní návrh byl tónovaný jako 
stará fotografie, měl takovou pati-
nu. Když jsme ale při zkušebním tisku 
použili původně zamýšlenou černou 
barvu, zjistili jsme, že zejména hustě 
vykreslený klobouk by celkový dojem 
ze známky přebil“, zamýšlí se Martin 
Sochůrek. „Pan Ondráček dělá obvykle 
jemnější rytiny, ale tuto známku vyryl 
nezvykle plastičtěji“, dodává s úsmě-
vem. Oproti původnímu návrhu se 
tedy přešlo k zatónování černé pomocí 
červené, v poměru půl na půl. (red)



Na obrázcích níže můžete vidět detaily 
nové posily našeho technického parku. 

O jaký typ zařízení se jedná?

ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA

využívá tzv. rozšířené reality (anglicky 
Augmented Reality, neboli „AR“), a má 
podle našeho názoru obrovský poten-
ciál zajistit stávající papírové známce 
významnou přidanou hodnotu. 

Jak to bude fungovat?
Jednoduše. Prostřednictvím mobilní 
aplikace StampAR si naskenujete origi-
nální poštovní známku a obratem Vám 
bude zpřístupněna široká škála mul-
timediálních informací. Známka Vám 
pod rukama doslova ožije.

Přivítáme Vaši účast
Naším hlavním zájmem je, aby se naše 
aplikace stala užitečným a primárním 
zdrojem kvalitních a v mnoha případech 
jedinečných informací. Proto se na Vás 
obracím s žádostí o spolupráci. Napiš-
te nám, prosím, na info@stampar.cz, 
o jaké informace máte zájem, a my se 
Vašimi podněty rádi necháme inspiro-
vat. O spuštění projektu StampAR do 
ostrého provozu Vás samozřejmě bude-
me včas informovat. Držte nám palce!

Ing. Miroslav Krejčík, ředitel společnosti

Přineseme rozhovor s mistrem tradič-
ního rytectví Bedřichem Housou, který 
se do české známkové tvorby zapsal, 
takříkajíc, zlatým písmem.

Převyprávíme Vám příběh o nezce-
la tradiční výrobě aršíku Sv. Kateřina 
s andělem, který obsahuje dvě jedno-
barevné a dvě pětibarevné známky.

V příštím čísle…

Najdete nás na Facebooku.
www.facebook.com/PTCPraha/

V ROCE          JSME DOSUD VYROBILI CELKEM V NOMINÁLNÍ HODNOTĚ
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Neoznačené obrazové přílohy jsou součástí archivu PTC Praha a.s.

Započne se miniseriál o bezpečnosti 
ceninových tiskovin a v současnosti 
používaných ochranných prvcích. Víte, 
kde je hledat? Třeba Vás překvapíme.

Informační společnost
Nekompromisní vstup technologií do 
všech oblastí našeho života, prováze-
ný exponenciálním nárůstem objemu 
dostupných informací, je zcela zásad-
ním a pozitivním milníkem v procesu 
přerodu společnosti na tzv. informační 
společnost. Realita dnešních dní ovšem 
přidělává nám, tiskařům, stále vět-
ší vrásky na čele. V bitvě o existenční 
místo pod sluncem vedeme nekonečný 
souboj s novodobými trendy a poprav-
dě řečeno, často prohráváme.

Je poštovní známka ohrožený druh?
Nepochybně ano! Nejen řada tiskovin 
tiše a nenávratně změnila svoji podobu, 
ale také poštovní známka utrpěla vážné 
šrámy. Nejprve to byl rozmach franko-
vacích strojů, pak nastal obrovský boom 
internetu a s tím spojená elektronická 
komunikace prostřednictvím e-mailů. 
Dynamický rozvoj mobilních hlasových 
a datových služeb přinesl fenomén SMS 
zpráv. A masivní elektronizace veřejné 
správy v podobě datových schránek, to 
byl další přímý zásah. Známek ubývá…

Co s tím?
Jsme si vědomi své situace a rozhodně 
neskládáme ruce do klína. Aktivně hle-
dáme cestu, jak pomyslným mostem 
propojit dva tak rozdílné světy, tradiční 
známku jako typického reprezentanta 
světa materiální povahy se světem jed-
niček a nul. Vhodným řešením je náš 
nový projekt StampAR, který v celé své 
kráse představíme odborné i laické ve-
řejnosti již letos na podzim. StampAR 

ANKETA

REDAKČNÍ SDĚLENÍ
Milí čtenáři, vzhledem k velkému zájmu 
o informace ze zákulisí naší tiskárny 
jsme pro Vás připravili novou rubriku. 

V následujících číslech tak budete 
moci nalézt nejen cenné příležitosti, jak 
spatřit výrobu známek na vlastní oči, 
ale také odpovědi na nejčastěji kladené 
otázky. Zpětná vazba je pro nás velmi 
důležitá, proto nemějte obavy, napište 
nám svá přání nebo sdílejte prostřed-
nictvím Newsletteru vlastní komentáře. 

Zkrátka a dobře, tvořte s námi obsah, 
který Vás (i nás) bude bavit. (red)

�) moletovací stroj
�) kompresor
�) ocelotiskový stroj

Prvních 10 správných odpovědí bude 
odměněno vstupenkou na exkurzi, 

mapující výrobu poštovních známek.
Své tipy zasílejte na e-mailovou adresu 

newsletter@ptcpraha.cz

POŠTOVNÍ ZNÁMKA A ROZŠÍŘENÁ REALITA?
UKÁŽEME VÁM, JAK NA TO.


