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SDĚLENÍ MINISTERSTVA
25
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
SBĚRATELSTVÍ - HISTORICKÉ DĚTSKÉ KOČÁRKY
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 20. října 2004 sérii tří příležitostných poštovních známek, jejichž
námětem jsou historické dětské kočárky:
1) 12 Kč - DĚTSKÝ KOČÁREK kolem roku 1880
Barvy: černá (ocelotisk), modrá, růžová, hnědá, červená
2) 14 Kč - DĚTSKÝ KOČÁREK kolem roku 1890
Barvy: černá (ocelotisk), okrová, šedomodrá, hnědá, modrá
3) 16 Kč - DĚTSKÝ KOČÁREK kolem roku 1900
Barvy: černá (ocelotisk), okrová, světle zelená, tmavošedá, hnědá
Výroba kočárků byla zpočátku společnou prací kolářů, kovářů a košíkářů. S rostoucí poptávkou po tomto
výrobku začaly počátkem 20. století vznikat i první specializované továrny. Vyráběly dva základní typy - kočárek na
čtyřech kolech s proutěnou korbou, zprvu bez střechy, později se střechou textilní, a tzv. sedací vozík na tříkolovém
podvozku. Další vývoj se ubíral podle dobových módních trendů. Podvozky se snižovaly, kola zmenšovala, řemínkové
pérování nahradily spirály. Od poloviny šedesátých let se podvozek i kola opět zvětšovaly. Regionální muzeum Mělník,
z jehož sbírek autor emise čerpal, dokumentuje historii a vývoj dětských kočárků a vozítek od poloviny 19. století do
současnosti v rámci celé České republiky.

Na známce 12 Kč je zobrazen kočárek s tříkolovým podvozkem, pásovými pery, loukoťovými koly, s proutěnou
korbičkou typickou pro košíkářské oblasti a malou textilní sklopnou stříškou.
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Kočárek na známce 14 Kč má též tříkolový podvozek a pásová pera, ale kola jsou kovová s dráty, korbička je
dřevěná se sklopnou střechou z voskovaného plátna a malým kulatým okénkem na zadní stěně.
Známka 16 Kč zobrazuje kočárek se čtyřmi nestejně vysokými kovovými koly s dráty a kombinací řemínkového
a pásového pérování. Černá dřevěná korba je zdobená bílými linkami, sklopná střecha je z voskovaného plátna.
Zajímavé je drátěné vodítko s porcelánovým držátkem.
Autorem výtvarných návrhů a rytin celé emise je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., v tiskových listech po
50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 414 - 416 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 20. října 2004 do
odvolání.
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